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I تحت عنوان »الم�صاركة« ولدت فكرة عظيمة في اأواخر ال�صتينات، وذلك بالتزامن مع ظهور الحركة 

الطالبية وبوحي منها اأي�صا. ولم تقت�صر هذه الفكرة اأو المفهوم، اأعني الم�صاركة، على الحركة الطالبية 

وحدها، بل �صملت ال�صيا�صة والفن على حد �صواء. وباخت�صار �صديد فاإن الأمر بات يتعلق بك�صر الحدود اأو 

الحواجز بين الفنانين والجمهور وبين ال�صا�صة وال�صعب، بل اإزالتها تماما، في اأف�صل الأحوال.

الـم�شاركة والـتبـادل

ال�سعب ي�سارك في تحمل الم�س�ؤولية وكذلك  اأن  ال�سا�سة فاإن هذا يعني  واإذا طبقنا المفه�م (الم�ساركة) على 

في اآلية اتخاذ القرار في ال�قت نف�سه. واإذا كانت الديمقراطية تعمل ب�سكل �سحيح وعقالني، واإذا كان هدف 

ال�سيا�سة وال�سا�سة ه� العمل على خدمة الإن�سان، فاإن الم�ساركة تك�ن واجبة، ولي�ست مجرد اختيار. 

وتعني الم�ساركة في مجال الفن اأن على الفنانين اأن يفهم�ا اأن عليهم النظر للنا�س كجزء من اأعمالهم. كما اأنها 

تعني اأن الفنان نف�سه لي�س كائنا خارقا، بل مجرد اإن�سان اأي�سا. ومن جهة اأخرى تعني الم�ساركة في مجال الفن 

ا�ستح�سار ق�ل مق�لة الفنان الألماني ال�سهير ي�زف ب�يز: „كل اإن�سان فنان“.

وغالبا ما تظهر فكرة الم�ساركة كن�ع من التمني الذي يبقى في عالم الخيال ول يمكن تحقيقه على اأر�س ال�اقع. 

كما يتم في غالب الأحيان اأي�سا الإ�ساءة اإلى هذا المفه�م. بمعنى خلق وهم عند النا�س، باأن يقال لهم اإن باإمكانكم 

الم�ساركة في الفن اأو ال�سيا�سة، لكن في واقع الحال، اأو في التطبيق العملي ل يترك لهم اأي مجال للم�ساركة في 

اتخاذ القرار. 

خذت الفكرة على 
ُ
بيد اأن الأمر لي�س هكذا في مطلق الح�ال. اإذ التزم العديد من الفنانين بمفه�م الم�ساركة واأ

محمل الجد، كما ت�سرح �س�زانه ب��س في مقالها في العدد من »فكر وفن« المعن�ن بـ „بين ال�سيا�سة وعلم الجمالـ  

الم�ساركة في الفن“. وكذلك الأمر مع الم�ساركة ال�سيا�سية كال�ستفتاءات ال�سعبية، اأو ما بات يعرف بالديمقراطية 

المبا�سرة (فكرة حافلة الديمقراطية المبا�سرة) الم�ست�حاة اأي�سا من فكرة من اأفكار الفنان ي�زف ب�يز.  

كما اأن هناك العديد من الأفكار والمقترحات ح�ل �سبل اإعادة الحياة لمفه�م الم�ساركة اأو تجديده، بحيث يمكننا 

تطبيقها (الم�ساركة) في عالمنا الحا�سر و�سروطه وتعقيداته. ويمكن في هذه الحالة الرج�ع اإلى مقالة مارك 

تيركي�سيدي�س في هذا العدد من »فكر وفن« „في اإيتيقا التعاون ـ الأ�سكال الجديدة للم�ساركة الجتماعية“ وكذلك 

مقالة كالو�س ليغيفي.

كالتبادل  م�سطلحات:  اأمــام  اأنف�سنا  نجد  ما  �سرعان  فاإننا  القت�ساد  حقل  على  الم�ساركة  مفه�م  طبقنا  واإذا 

الذي  الت�ساركي،  القت�ساد  اأي  الإنكليزية،    Sharing Economy عبارة  اأخرى  وب�سيغة  الت�سارك،  اأو  والتقا�سم 

تناولناه بن�ع من التف�سيل في ملف هذا العدد من »فكر وفن«. وبف�سل الإنترنت وو�سائل الت�سال الحديثة بات 

القت�ساد الت�ساركي نمط حياة يالزمنا في ع�سرنا هذا. 

التبادل  فكرة  اإلى  ب�سلة  يمت  الع�سري  بمفه�مه  الت�ساركي  القت�ساد  بق�ة ه�: هل  هنا  ينه�س  الذي  وال�س�ؤال 

المعروفة؟ اأم اأن الأمر يتعلق بمجرد تطبيق فكرة التربح على الفرد، الذي يتحمل بدوره كل الأعباء اأي�سا؟. وه� 

ما ت�سير اإليه ب��س�ح كارولين مي�سيل في مقالها „من ي�سارك يخ�سر ـ تجربة ذاتية مع القت�ساد الت�ساركي“ (انظر 

المقالة في هذا العدد).

ولذلك تبقى ق�سايا العدالة الجتماعية في م�اجهة الظ�اهر القت�سادية الجديدة مطروحة بق�ة وتحتاج اإلى 

اإجابات اآنية. والمثير هنا اأي�سا النظر اإلى التجارب الأخرى خارج الإطار الغربي، اأي خارج الم�ساريع التي تم 

تط�يرها في الغرب كال�ستراكية والليبرالية. ويمنح العدد الجديد من »فكر وفن« للقراء فر�سة الطالع على 

هذه التجارب من خالل مقالت �سهيل ثابتي و علي ال�سالح و عدنان عبا�س، التي تتناول العالقة بين القت�ساد 

والعدالة الجتماعية في الإ�سالم. 

نتمنى اأن ت�ستمتع�ا بقراءة هذا العدد من »فكر وفن« ونتمنى اأن تطبق�ا فكرة التبادل والم�ساركة عليه، اأي اأن 

ت�سرك�ا غيركم في قراءة مقالته.

رئي�س تحرير مجلة «فكر وفن»
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الألمانية  في   Kollaboration كلمة  اإن 

كما في لغات اأخرى تملك جر�سا غريبا. 

اإلى  الأوروبية  اللغات  في  تحيل  فالكلمة 

اأولئك المتعاونين مع الرايخ الثالث. وحتى 

عا�ست  والآ�سي�ية  العربية  المجتمعات 

الأنظمة  مع  عالقتها  في  كثيرة  تجارب 

تمنح  لأن  يكفي  ب�سكل  الثي�قراطية، 

هذا المفه�م معنى م�سابها. لكن، وحتى 

في  ي�سطر  لــم  منا  مــن  �سرحاء،  نك�ن 

حياته للتعاون مع عالقات الق�ة القائمة؟ 

الكاملة  بالنعمة  يتمتع�ن  مــن  فقليل�ن 

للحرية الفردية. اإن العجز الذي ي�سعر به 

المرء اإزاء الظروف ال�سيا�سية، الإكراهات 

القت�سادية وتقلبات ال�س�ق العالمية، ه� 

عجز واقعي ويتطلب في الغالب ن�عا من 

التعاون بالمعنى ال�سيء للكلمة.

المخدوعون من التاريخ 

م�ؤخرا  بلدانه  �سهدت  الــذي  المت��سط  ح��س  منطقة  في  نقف 

ال�سيا�سة. تحدث  اأزمات كبيرة، على ن�ع من الزهد القدري في 

الذين  اأولئك  الأنثروب�ل�جي الجتماعي كري�ستيان جي�ردان� عن 

تقريبا  (وهــذا  بهم“  غدر  „التاريخ  اأن  ل�  كما  باأنف�سهم  ي�سعرون 

عن�ان كتابه ال�سادر عام ١٩٩2). اإن ذهنيتهم تق�م على الفر�سية 

التالية: اإن اأهم القرارات ل تتخذ في البلد الأ�سلي، بل من طرف 

الحاكمين على الم�ست�ى العالمي، واأن العمل ال�سريف وحده ل يكفي 

لل�سع�د الجتماعي، بل يحتاج المرء اإلى عالقات مع النافذين اأو 

في  المف�سدين  من  ع�سابة  بالأ�سل  هم  فال�سيا�سي�ن  ثروة.  اإلى 

الأر�س، ل تفكر اإل في م�سالحها، والتغيير يظل اأمرا م�ستحيال. 

لكن على الرغم من ذلك �سهدنا م�جة من الحتجاجات �سملت كل 

منطقة المت��سط م�ؤخرا، ورغم اأن „الطبقة ال�سيا�سية“ ا�ستعادت 

لكن  ــدول،  الـ بع�س  فــي  �سلطتها 

اإذا  ما  حــ�ل  قائما  يظل  ال�س�ؤال 

الــتــجــارب  ا�ــســتــعــادة  ممكنا  كـــان 

المعي�سة خالل الحتجاجات. لقد 

تعاون�ا  ما  اإذا  تحقيقه،  يمكنهم  ما  والنا�سط�ن  المحتج�ن  لم�س 

بالمعنى الإيجابي للكلمة.

الم�صاركة بدل من التملك

�سلبيا،  معنى  النجليزية  اللغة  في   Collaboration كلمة  تملك  ل 

فالكلمة تعني بال�سبط العمل الم�سترك. وقد عرفت الكلمة نجاحا 

القت�سادي  الميدان  الأخيرة، وخ�س��سا في  ال�سن�ات  كبيرا في 

والفني. اإذ اأن القت�ساد الذي يعتمد على المعرفة يتطلب ثقافة 

والتي  ال�سلطة،  عليها  تق�م  التي  التراتبية  والبنى  مختلفة.  عمل 

I ن�صهد في كل مكان ح�صورا لبيروقراطية �صلطوية متغولة، 

ومحاولت حثيثة لإق�صاء النا�س عن الم�صاركة المجتمعية. لكن وعلى 

الرغم من ذلك تنبعث في كل مكان من العالم حركات، ل تحتج فقط 

على تكبر من يملك ال�صلطة، بل تجرب اأ�صكال جديدة للتعاون. مارك 

تيركي�صيدي�س ير�صد هنا اأ�صباب وروؤى الأ�صكال الت�صاركية الجديدة.

    

حول اإيتيقا التعاون

الأ�صكال الجديدة للم�صاركة الجتماعية

MARK TERKESSIDIS    مارك تيركي�صيدي�س

م�سجد قرنة

من اأعمال المعماري 

الم�سري ح�سن فتحي

Photo: Mark Ryckaert
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تعمد اإلى حماية تقدمها العلمي من العالم الخارجي، اأثبتت اأنها 

اقت�سام  يت�جب  التقدم،  تحقيق  اأجل  ومن  جيد.  ب�سكل  تعمل  ل 

الم�س�ؤوليات والمعارف مع الآخرين، بدل من تركيزها في يد فئة 

معينة. وكثير من النا�س يعمل�ن من اأجل „ثقافة للق�سمة“، والتي 

 Share Economy; Collaborative :تعبر عنها كلمات انجليزية مثل

.Mesch ،Wikinomics ،Economy

اأي  الأ�سلية،  للرم�ز  المادي  غير  القت�سام  ذلك،  على  وكنم�ذج 

مثير  لأمر  اإنه  الإنترنت.  عبر  اأخرى  واأم�ر  والم��سيقى  المعرفة 

كيف نع�د كل مرة اإلى ويكيبيديا، اإلى هذا القام��س الذي يعمل 

عبره الأ�سخا�س على اقت�سام معارفهم على م�ست�ى العالم والذين 

كثيرة:  ذلك  على  الأمثلة  اإن  ا�ستعماله.  في  كبيرة  حرية  يملك�ن 

من اقت�سام ا�ستعمال ال�سيارات وحتى التعاون المالي. فكثير من 

النا�س ل يطلب�ن تملك الأ�سياء باأي ثمن، وبكفيهم اأن يت�فروا على 

و�سيلة اآمنة لل��س�ل اإلى ا�ستعمال بع�س الب�سائع. اأما في الفن، 

فيلعب التعاون دورا م�سطردا، لأن ذات الفن التي تنتج انطالقا 

من نف�سها المنعزلة ومن األمها، اختفت واإلى الأبد، لتحل محلها 

مجم�عة من الفنانين ال�سباب، تفهم عملها كاإ�سهام ملتزم لبحث 

ونقد اأو حتى تح�سين ال�سيرورات الجتماعية.

�صيا�صة فا�صلة

التط�رات،  هــذه  مثل  بعد  ي�سهد  لــم  ال�سيا�سة  مجال  اأن  غير 

روؤيتها  يم�س  الذي  ال�سعف  وب�سبب  القائمة  ال�سيا�سة  ومازالت 

اإجراءاتها  تنتمي  بيروقراطية،  �سيرورات  �سجينة  الم�ستقبل  اإلى 

المتعلقة بالتخطيط اإلى مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية. 

„خير“  متملقين  متخ�س�سين  بم�ساعدة  يحددون  الم�ظفين  اإن 

قامت  ففي م�سر  �سلط�ي.  ب�سكل  ت�س�راتهم  ويطبق�ن  المجتمع 

وبناء  ال�س�ي�س  قناة  لتجديد  م�سروع  بتبني  ال�سي�سي  حك�مة 

وا�سحة،  غير  القت�سادية  الت�قعات  اأن  ورغم  جديدة.  عا�سمة 

فاإن مثل هذه الم�ساريع تهب ال�سيا�سة الإح�سا�س بالق�ة والهيبة. 

اأي دور في  يلعب�ن  الم�اطنين ل  ورغم بع�س الحتجاجات، فاإن 

اأبناءه“،  الأب مع  اأ�سبه بعالقة  الأمر  „اإن  المخططات.  مثل هذه 

يكتب القت�سادي ال�سيا�سي عمرو عدلي في مقال ن�سرته �سحيفة 

الدولة  „اإن   .2٠١٥ اأغ�سط�س   ٧ بتاريخ  تاغ�ست�سايت�نغ«  »برلينر 

معهم“.  تت�ساور  اأن  بدون  لأبناءها،  الأف�سل  تريد  الم�سرية  الأب 

لكن مثل هذا الن�ع من البيروقراطية، وحتى في الدول الغربية، 

اأبعد ما يك�ن عن الق�ة. ففي العق�د الأخيرة، اأدى ان�سحاب الدولة 

تنتهي  الأب�ية  والأحالم  التخطيط،  لإمكانيات  كبير  اإ�سعاف  اإلى 

في الغالب اإلى خليط جهنمي من ت�سخم هيكلي وغياب للفعالية.

لقد رافقت م�ساكل افتتاح مطار جديد في العا�سمة الألمانية 

ا�سطر   2٠١٠ ف�سنة  المتهكمة.  التعليقات  من  العديد  برلين 

تم  لأنه  م�سمى،  غير  اأجل  اإلى  الفتتاح  تاأجيل  اإلى  الم�س�ؤول�ن 

دائما اكت�ساف عي�ب في البناء، وبدت م�ساكل المطار كتعبير عن 

البناء  عن  الم�س�ؤولين  من  فعديد  البيروقراطي.  التخطيط  ب�ؤ�س 

ولم  البناء،  فترة  خالل  جديدة  باقتراحات  تقدم�ا  وال�سلطات 

ما  اإلى  اإ�سافتها فقط  ولكن  الأر�س  تنفيدها على  بالإمكان  يكن 

ولما  با�ستمرار.  القائمة  المخططات  تغيير  ثم  وهكذا  قائم.  ه� 

تراب،  من  كهرم  كله  الم�سروع  انهار  الأولــى،  ال�سع�بات  ظهرت 

اإن  اأخرى.  اإذ مع كل اكت�ساف لعيب جديد، �ستظهر فجاأة عي�ب 

التغيير الم�ستمر في المخططات يك�سف النقاب عن طريقة عمل 

تعدمها الروؤية ال�ا�سحة وينتجها ذلك الزواج العقيم بين ال�سيا�سة 

والبيروقراطية والذي يفتقد اإلى جهد عقالني من اأجل ال�سالح. 

اإن ت�سنَع المراقبة يف�سي فقط اإلى مزيد من الف��سى.

في ما وراء الديمقراطية

اإن كل الحتجاجات الكبيرة التي �سهدتها ال�سن�ات الأخيرة في 

كانت  ...اإلخ،  وت�سيلي  والبرازيل  العربي  والعالم  وتركيا  األمانيا، 

ب�سكل  تعمل  التي  الم�ؤ�س�سات  الت�سلطي،  التخطيط  م�جهة �سد 

�سيء، و�سد �سعف الم�ساركة المجتمعية وغياب „حكامة جيدة“. 

فالم�اطن�ن  مت�ساعدة.  تمثيلية  اأزمــة  تعي�س  الديمقراطية  اإن 

ليعتقدون باأن طبقة �سيا�سية متعالية يمكنها اأن تمثلهم. تحدث 

بعد  ما  البريطاني عن  والجتماع  ال�سيا�سة  عالم  كرو�س،  ك�لين 

الديمقراطية في كتاب يحمل العن�ان نف�سه، من اأجل انتقاد �سكل 

جديد من �سلطة التقن�قراط التي يبدو ظاهريا اأن ل بديل لها. 

لكن بدل من ا�ستعمال كلمة ما بعد الديمقراطية، يمكن الحديث 

»الديمقراطية  لـ  جديد  معنى  عن  اأي�سا  روزنفال�ن  بيير  مع 

يعني  ل  الفرن�سي  فالم�ؤرخ  اأي�سا).  كتابه  (وه�عن�ان  الم�سادة« 

بذلك نقي�س الديمقراطية، ولكن الميكانيزمات التي تعمل عبرها 

ال�سيا�سة.  الثقة في  يم�س  الذي  الت�سحر  تع�ي�س  ال�سع�ب على 

يملك  الأم�ر  تقدير  والقادر على  والمنتقد  اليقظ  العام  فالراأي 

ح�سب روزنفال�ن »حق الفيت�«. اأجل، وفي �سكل الإحتجاج يملك 

ال�سع�ب  اأن  كما  ال�سلبية«.  »ال�سيادة  بـ  ت�سميته  يمكن  ما  اأي�سا 

ما  وه�  المحكمة،  اإلى  ال�سيا�سية  بال�سراعات  ت�سل  اأن  يمكنها 

الحالت  من  العديد  ففي  األمانيا.  في  م�سطرد  ب�سكل  يحدث 

تن�سحب  حيث  من  وهناك  الأمـــ�ر.  بزمام  الم�اطن�ن  يم�سك 

العربي  العالم  وفــي  محلها.  يحل�ن  تعمل،  ل  حيث  اأو  الدولة 

ت�ساهم تح�يالت العمال الأجانب في بناء البنى التحتية وت�فير 

الرعاية الجتماعية لأهاليهم. بل اإن نجاح الأحزاب الدينية يع�د 

ي�ستفيد  ال�سيا�سي  فال�سالم  الجتماعية«.  »اأن�سطتها  اإلى  اأي�سا 

يد  يقدم  فا�سد  غير  كتيار  �سمعته  ومن  الجتماعي،  عمله  من 

الع�ن في مجالت عديدة.

العق�د  خــالل  الم�اطن�ن  كــان  الني�ليبرالية  الأنظمة  وفــي 

الأخيرة مدع�ون با�ستمرار لتحمل الم�س�ؤولية اأو م�سطرون للقيام 

بذلك. فالدولة اأعلنت نف�سها غير م�س�ؤولة عن �سيء مثل العمل 

الخيري العام، فمهمتها تنح�سر في الحفاظ على الأمن بالمعنى 

هذه  الم�اطن�ن  تحمل  وقد  لالأمن.  الإجــرام  علم  يقدمه  الــذي 

بق�ساياهم  اهتماما  اأكثر  و�سارو  باأخرى  اأو  بطريقة  الم�س�ؤولية 
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عبر  لن�سحابها  مقابال  تقدم  اأن  تريد  ل  الدولة  لكن  الجمعية. 

التنازل عن بع�س �سلطاتها. ومازالت تمار�س بيروقراطيتها ب�سكل 

عن  م�س�ؤولة  م�ؤ�س�ساتها  فيه  كانت  الــذي  بالعهد  يذكر  ت�سلطي 

الي�م  يت�جب  العام  الخير  هذا  لكن  العام.  الجتماعي  »الخير« 

مناق�سته ب�سكل م�سترك. غير اأن المجتمع ل يتك�ن فقط من اأفراد 

م�س�ؤولين، وعالوة على ذلك فاإن ه�ؤلء الأفراد يملك�ن ت�س�رات 

وما  الهجرات  تلك  اأي�سا من  يتك�ن  المجتمع  اإن  قيمية مختلفة. 

يرتبط بها من عالقات دولية م�ستمرة. اإن هذا يعني اأن الحياة في 

اأماكن مختلفة �سبغ المجتمع بتن�ع، ي�سع الإطار ال�طني م��سع 

�س�ؤال. وهذا التن�ع عبر عن نف�سه اأي�سا في المظاهرات الأخيرة. 

التحرير  ميدان  في  النا�س  عا�سه  لما  المدى  بعيدة  والتاأثيرات 

وميدان تق�سيم و�سانتاغما ل يمكن التقليل من قيمتها، مثلها في 

ذلك مثل تجربة �سق�ط نظام ديكتات�ري مثل نظام بن علي خالل 

ب�سعة اأيام وواقع اأنه كان مجرد ديك�ر.

الهوية �صد ال�صيرورة

الإيجابي منذ  بالمعنى  للتعاون  اأ�سكال جديدة  لقد تمت مناق�سة 

الفترة التي اأعقبت الحرب العالمية الثانية. مثال حاول المهند�س 

وكان  تعاونية.  اقتراح طرق عمل  فتحي  ال�سهير ح�سن  الم�سري 

الح�سري  التخطيط  في  ومتخ�س�سين  مهند�سين  برفقة  حينها 

وطالب�ا  التخطيط،  في  لل�ساكنة  التحديثي  التعقيد  �سد  كان�ا 

المعماري  العمل  في  جماعات  في  المنخرطين  النا�س  باإ�سراك 

والأخذ بعين العتبار الختالفات القائمة. وبهذا المعنى فاإنه تم 

التنظيم  باأ�سكال  الفقر  بمحاربة  يتعلق  فيما  خ�س��سا  الهتمام 

لقد  الفقر.  اأحزمة  في  نجدها  التي  تلك  وحتى  القائمة،  الذاتي 

اقترح فتحي م�ساريع في المناطق الريفية الم�سرية يرى مبداأها 

المحرك لي�س البناء للفقراء ولكن م�ساعدة الفقراء عبر المعارف 

القائمة والم�اد المحلية على مبا�سرة عملية البناء باأنف�سهم. ولم 

القديمة  الم�اد  القرى يقدرون  اأن �سكان  ينطلق فتحي من فكرة 

باإمكانهم  اأنه  اأو  التقليدية  البناء  منهاج  نا�سية  يمتلك�ن  اأنهم  اأو 

وب�سكل طبيعي بناء اأجمل المنازل. بل عليهم اأن يمتلك�ا المعرفة 

والعلم من خالل �سيرورة البناء ذاتها، ويلعب المهند�س خالل ذلك 

»هند�سة  كتابه  في  ذلك  اأو�سح  كما  المدرب،  اأو  الم�ست�سار  دور 

من اأجل الفقراء« ال�سادر عام ١٩٧3. اإن الإيجابي في هذا الن�ع 

بي�تها  باإ�سالح  لل�ساكنة  ي�سمح  اأنه  ه�  فتحي،  ي�ؤكد  البناء،  من 

تك�ن  اأن  لنف�سها  اأرادت  التي  البناء  م�ساريع  من  وكثير  بنف�سها. 

لأن  ت�سدع،  حالة  في  المرحلة  تلك  في  نف�سها  وجدت  تحديثية 

المتخ�س�سين غادروا المكان دون اأن يترك�ا للنا�س في عين المكان 

المعرفة والم�اد التي يحتاج�نها لل�سيانة. 

يتعلق  ل  التقليدية  والم�اد  المحلية  المعارف  اإلى  الع�دة  اإن 

يتحدث  حياة«  »البناء  كتابه  في  ما.  ه�ية  عن  البحث  من  بن�ع 

ج�رج كانديلي�س عن لقاء عا�سه خالل وج�ده في المغرب. فخالل 

لمكتب  مدير  من�سب  كانديلي�س  �سغل  ال�ستعمارالفرن�سي،  حقبة 

في  ل�ك�ربيزييه،  ال�سهير  المعماري  من طرف  مدع�ما  كان  بناء 

اإلى  مكان  كل  وفي  حينها  يحتاج  كان  فالمغرب  البي�ساء.  الــدار 

اإمكانية  على  كانديلي�س  ح�سل  وقد  ورخي�سة.  كثيرة  بي�ت  بناء 

التخطيط وبناء عديد من الم�ساريع العمرانية، والتي اعتمد فيها 

على اأبحاثه ح�ل ال�سروط الحياتية لل�سكان. لقد حاول اأن ياأخذ 

الدينية،  وت�جهاتهم  الجتماعي  وو�سعهم  اأ�سلهم  العتبار  بعين 

جذبت  وقد  التحديثي.  المنطق  مع  و�س�ح  في  يتناق�س  ما  وه� 

بناياته انتباه حركة ال�ستقالل المغربية، وهكذا تمت دع�ته للقاء 

من طرف ن�سطاء �سيا�سيين مغاربة. لكنه لم يتلق المديح الذي كان 

للمغاربة  نف�سها  المنازل  يبن  لم  لماذا  ب�س�ؤال  بل واجه�ه  ينتظره 

التي يبنيها لالأوروبيين. „حاولت اأن اأجد ه�يتكم“ اأجاب كانديلي�س 

في �سذاجة، وا�ستحق بذلك فعال �سفة الني�ك�ل�نيالية.

لقد تحدث عالم الجتماع المغربي عبد الكبير الخطيبي عن 

ينتقد،  اإنه  م�ؤلما.  انق�ساما  يعي�س  اأنه  يق�ل  وكتب  العربي  الفكر 

مبا�سرة  ذلك  وبعيد  ال�سرق،  نظر  وجهة  من  الغرب  لحظة،  في 

على  العث�ر  في  ال�سع�بة  هذه  اإن  ال�سرق.  �سد  الغرب  ي�ستعمل 

نقطة مرجعية تطبع تعبيرات المهم�سين ومن „تاأخر بهم الزمن“، 

بجاذبية  تتمتع  للغرب  ال�سيئة  فال�س�رة  الحداثة.  بداية  منذ 

�ساأنها �ساأن الع�دة المزع�مة اإلى التقاليد واله�ية. وكلما ف�سلت 

اعتباطية  اأنها  بدت  اأو  „العظيم“،  الما�سي  اإلى  الع�دة  محاولت 

اأو قمعية اأي�سا واإل ازدادت كاريكات�رية هذه الحركات اله�ياتية 

التي تظل متاأثرة وفي عمق بالت�س�رات الغربية، كما هي الحال مع 

الحركات الإ�سالمية. لقد اختلطت الم�اقف كلها الي�م، واأ�سحت 

اإبرة الآخر“ كما كتب �ستي�ارت هال.  „عين  مدن�سة، ودخلت من 

للثنائيات  قياده  المرء  ي�سلم  ل  اأن  اقترح  قد  فتحي  ح�سن  وكان 

العتبار  بعين  تاأخذ  مفاو�سات  �سيرورة  تد�سين  بل  الخاطئة، 

المن�س�د.  الهدف  مع  ارتباط  في  المت�فرة  والثروات  الإمكانيات 

اإن اأفكار فتحي ترتبط بريف م�سر، لكن �سيرورات التعاون اأثبتت 

نجاعتها اأي�سا فيما يتعلق بتخطيط المدن.

اإن الم�س�ؤولين من الأفراد يت�فرون على معارف كبيرة ويعمل�ن 

على اإفادة بيئتهم المحيطة بها ، كما اأنه يمكنهم ال�ستفادة منها 

في ا�ستعمال اأم�ال ال�سرائب. وكما نلحظ ذلك في النم�ذج الذي 

يقدمه فتحي، ل يت�جب فهم التعاون كاإجماع ديمقراطي يتحقق 

على م�ست�ى القاعدة، تق�د اإليه نقا�سات لنهائية، ي�سارك فيها كل 

فرد. فالتعاون الجيد يت�جب عليه تحديد منهجية عقالنية لكل 

مجال من المجالت، يتم عبرها تحديد اأهداف مفه�مة والهتمام 

بتط�ر المعارف (مثال لكل واحد من المهند�سين). ويت�جب تحقيق 

اإمكانية ال��س�ل اإلى اتخاذ قرارات بدءا من مرحلة زمنية محددة. 

تط�ير  ب�سياق  يربطها  لكنه  ال�سلطة،  عن  يتخلى  ل  التعاون  اإن 

م�سروع م�سترك. عالوة على ذلك ي�سمح التعاون بارتكاب اأخطاء. 

ب�سكل  الكبرى  الم�ساريع  على  العمل  فيه  يتم  الذي  ال�قت  ففي 

نخب�ي ومن طرف اأفراد منعزلين، يت�سمن التعاون اإمكانية النقد 

البناء وي�سمح بمراقبة دائمة.
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النظام ال�صلوكي �صد التعاون 

الحرة  المناطق  في  يتم�قع  اإنه  ثــ�ري.  بمفه�م  التعاون  لي�س 

ظلت  الديمقراطية  داخل  ال�سعب  �سلطة  اإن  المجتمعي.  داخل 

حرية  تع�ق  لل�سل�ك،  محددة  لل�سلطة  بتقنيات  مرتبطة  دائما 

ن�عا  ف�ك�  مي�سيل  و�سف  لقد  يريدونه.  ما  عمل  في  الأفــراد 

التحكم  طريقة  الأفــراد  وفقه  يتعلم  الجتماعي،  التدريب  من 

يعرف  ما  ه�  ال�سياق  هذا  في  الأ�سا�سي  المبداأ  اإن  الذاتي. 

تدجين  تقريبا  بم�ساعدتها  يتم  تقنية  اإنها  ال�سل�كي.  بالنظام 

والجي�س  والمدر�سة  الأ�ــســرة  قبيل  من  تجمعات  في  الأفـــراد 

والم�سنع والمكتب وال�سجن اإلخ ... وذلك عبر تمارين ج�سدية 

فردية.  ومراقبة  م�ستمرة 

العالمية  الحرب  اأعقبت  التي  العق�د  ال�سناعة  عالم  طبع 

عم�مها  في  النتاج  لمبداأ  خا�سعة  النا�س  حياة  فكانت  الثانية. 

العمل، التقدم المهني، والتناف�س والإنتاج والملكية الفردية والأ�سرة 

والبيت الم�ستقل عن الآخرين. لكن ال�ستهالك الجماهيري جلب 

معه قيما اجتماعية جديدة. الإنفاق بدل من القت�ساد في النفقات، 

الأ�سل�ب بدل من القناعة، التخل�س من الأ�سياء القديمة بدل من 

المحافظة عليها، الإ�سباع ال�سريع بدل من الإعالء الم�ستمر. اإن 

النظام الترب�ي للقرن التا�سع ع�سر يعي�س اأزمة كبيرة. ومنذ ذلك 

ال�قت ارتخت قب�سة النظام ال�سل�كي، لكنها لم تختف. ولم يظهر 

بدل منها مبداأ مركزي اآخر. 

مجتمع  عــن  الأمــنــيــة  ــة  ــدول وال الني�ليبرالية  نــقــاد  يتحدث 

المراقبة، ل تتم فيه كما �سابقا مراقبة �سل�كيات الأفراد ب�سكل 

مركزي ولكن عبر اعتماد تقنيات جديدة، تعتمد مراقبة من طرف 

فيها  التدخل  عبر  ال�سل�كيات  لتلك  وتنظيما  وتحقيقات  الخبراء 

ب�سكل فا�سح. لكن من �ساأن ذلك اأن يجعل الأو�ساع الجتماعية 

الحال  مماعليه  البع�س  ببع�سها  ارتباطا  اأكثر  اأنها  ل�  كما  تظهر 

في واقع الأمر. كما اأن ه�ؤلء النقاد يغفل�ن مجالت الحرية التي 

التي  الذاتي  التنظيم  واأ�سكال  الأخيرة  العق�د  في  تحقيقها  تم 

و�سفناها اأعاله. اإن باإمكان التعاون اأن ي�سبح هذا المبداأ الرائد 

القديمة  المفاهيم  فاإن  والتعليم،  بالتربية  يتعلق  ففيما  الجديد. 

اأثبتت في ا�سطراد ف�سلها ، وهي التي تعمد فيها �سلطة مطلقة 

المعرفة وال�سلطة بزرع »المعل�مات« في روؤو�س الأطفال وتقييمهم 

انطالقا من م�قعها المركزي.

اإن اأف�سل المدرا�س ت�سرك الي�م الثالميذ في مخطط الدر�س 

والأهداف المت�خاة منه وتحلحل البنية ال�ا�سحة للف�سل الدرا�سي 

وتعتمد على طاقات تدري�سية متعددة كـ »مدربين«. اإن هذا الت�جه 

الكال�سيكي  التعليمي  المثال  عن  التخلي  اأي�سا  يتطلب  الجديد 

والذي يرى اأننا عبره نط�ر ا�ستعدادتنا الداخلية اأي اأن نحقق ذاتنا 

الأ�سلية. وع��سا عن ذلك فاإنه يتم تط�ير قدراتنا ب�سكل تعاوني، 

كقدرة م�جهة اإلى الخارج، تمتحن نف�سها في عالقات التبادل مع 

الآخرين، من اأجل تحقيق قدر اأكبر من ال�ستقاللية وحرية الفعل. 

اإن ذلك يتناق�س مع الت�س�رات الم�روثة عن اله�ية التي تتحدث 

عن وج�د ن�اة »اأ�سلية« في كل واحد منا. 

وفي العدد الأخير من مجلة »فكر وفن« (١٠3) كتب الم�سري 

�سعد القر�س باأن الأيام ال�سلمية الأولى للث�رة الم�سرية اأطلقت من 

تقريبا طيلة حكم نظام  التي اختفت  المدنية«،  »ن�اة من  عقالها 

مبارك. اإننا متعاون�ن بالمعنى الإيجابي للكلمة.

قد يبدو اقتراح التعاون بالمعنى اليجابي لكلمة التعاون اأمرا 

اأعداء هذا العمل التعاوني الذي  اإلى  �ساذجا، وخ�س��سا بالنظر 

يق�م على العدل.

لأن  م�ساريعه،  من  اأي  تحقيق  من  فتحي  ح�سن  يتمكن  لم   

من  مرحلة  في  عمله  �سيرورة  قطعت  متفهمة  غير  بيروقراطية 

لكن  الــيــ�م،  حتى  ذلــك  مــن  الكثير  ال�سيء  يتغير  لــم  الــمــراحــل. 

نقا�س  في  تدخل  اأن  كلفة  اأقــل  اأمــر  باأنه  لحظت  البيروقراطية 

م�اجهة  بدل  الجديدة  الح�سرية  المخططات  ح�ل  ال�ساكنة  مع 

الحركات  اأي�سا  التعاون  اأعــداء  من  لكن  ذلك.  بعد  احتجاجاتهم 

اله�ياتية، كالحركات الق�مية ال�سعب�ية في اأوروبا، التي تتهرب في 

اإنها مجم�عات يت�جب وفي كل ب�ساطة  كل ب�ساطة من النقا�س. 

محاربتها. 

ال�سغيرة  التط�رات  على  التركيز  ايجابية  التعاون  يمتلك 

يتحقق  التعاون  اإن  الرجعية.  الحركات  هذه  اإليها  تنتبه  ل  والتي 

اأن  القائمة  العقابيل  رغم  باإمكانه  وه�  الحرة  النطاقات  كل  في 

يمار�س تاأثيرا اإيجابيا هناك، حيث ي�سترك النا�س في روح البحث 

الجماعي عن حل�ل للم�ساكل القائمة.

 مارك تيركي�صيدي�س   باحث في ق�سايا الهجرة، يقيم في برلين.

ترجمة: ر�سيد ب�طيب
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I اإن »التعاي�صية« (Konvivalismus) هي توجه فكري يقوم على فكرة 

الت�صارك والتبادل ويقف في مواجهة المنفعة الذاتية والفكر القت�صادي 

المح�س ويحر�س على عالقة �صليمة بين الإن�صان والطبيعة. لكن هل من 

الممكن للتجربة الناجحة في �صياقات محلية محدودة، اأن تنجح اأي�صا 

على الم�صتوى العالمي؟ المفكر الألماني المعروف والنا�صط في الحركة 

»التعاي�صية« كالو�س ليغيفي يجيب هنا على هذا الت�صاوؤل.

تكمن خ�س��سية »بيان التعاي�سية« الذي تم تداوله في عام 2٠١3 

في كلمات فرانك اأدل�ف المحرر الألماني الم�سارك في �سياغته، 

اإذ قال „اإن مجم�عة كبيرة من العلماء والمثقفين ذوي القناعات 

ال�سيا�سية المختلفة، قد تمكنت من التفاق على ن�س يذكر على 

المعا�سرة.  المجتمعات  تعي�سها  التي  الإخفاقات  التقريب  وجه 

وال�سل�ك  الفكر  اأول�ية  هما  اأ�سا�سيين:  اأمرين  البيان  حدد  وهنا 

العتقاد  مع  والتعامل  الذاتية،  للمنفعة  الم�جهين  اأي  النفعيين، 

مطلقا.  اعتقادا  باعتباره  القت�سادي  للنم�  المخل�س  التاأثير  في 

من جهة اأخرى تقف روؤية اإيجابية للحياة الجيدة في م�اجهة هذه 

التط�رات، اإذ تاأتي مراعاة ج�دة العالقات الجتماعية والعالقة مع 

الطبيعة في المقام الأول. ولهذا ي�ستخدم م�سطلح »التعاي�سية«، 

اأي   con-vivre الالتيني التعبير  من  الم�ستق   Konvivalismus)

فل�سفة  تط�ير  ه�  المهم  اأن  اإلى  الم�سطلح  ي�سير  معا).  العي�س 

البيان لت��سيح  للتعاي�س ال�سلمي. وي�سعى  جديدة واأ�سكال عملية 

اأنه من الممكن اأن يك�ن ثمة عالم مغاير ــ لأن هناك الكثير من 

نظرا  اأي�سا،  �سروري  العالم  هذا  وج�د  لكن  التعاي�سية،  اأ�سكال 

ل�سيناري�هات الأزمات المذك�رة اأعاله.“ (فرانك اأدل�ف) 

التعاي�سي  المبداأ  �سالحية  مــدى  عن  المقال  هــذا  يت�ساءل 

من حيث  تعد  التي  (الم�ارد  العالمية  العام  النفع  م�ارد  لحماية 

المبداأ ملكا للجميع) ولتطبيق اأهداف التنمية الم�ستدامة، اأي مدى 

اأهليتها للتاأثير لي�س فقط في المحيط القريب لعالم الحياة، بل 

واأي�سا في العالم »ال�اقعي« للعالقات الدولية. 

    

 هل الت�شارك ممكن على م�شتوى العالم؟

فكرة »التعاي�صية« باعتبارها اأممية جديدة

CLAUS LEGGEWIE    كالو�س ليغيفي

من م�سروع �س�زانه ب��س،

انظر مقالتها في هذا العدد.

Photo:

Birzeit Museum 2012
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تبادل دولي للعطايا؟  

ت�ستند ال�سيا�سة الدولية التعاي�سية اإلى نهج فكري لتبادل العطايا 

م��س،  مار�سيل  الفرن�سي  والجتماع  الإثن�ل�جيا  عالم  و�سعه 

التبادلية  مبداأ  العطية  تتخطى  باإيجاز.  تلخي�سه  هنا  واأ�ستطيع 

العطاء  فعل  ينط�ي  حينما  المتبادل)،  التاأثير  (بمعنى  المجردة 

للذات،  انت�سائي متجاوز  بالآخر ذات طابع  الط�عي على عالقة 

والأخــذ  العطاء  من  مجّهلة  �سل�سلة  عبر  با�سطراد  يتم  وعندما 

التاأثر  كين�نة  خبرة  على  تنط�ي  العطية  اأن  بافترا�س  والـــرد، 

التعاقدية  الناحية  اأنه ل ي�جد من  التناق�س في  وق�سيته. يكمن 

اأو المعيارية التزام بالعطاء اأو القب�ل اأو الرد. يمكن لكل م�سارك 

اأن „يغادر“ هذه الدورة في اأي نقطة تحل� له. وه� ل ي�ستطيع اإذا 

اأن يت�قع من البداية ح�س�له على �سيء مقابل عطيته. �سحيح اأنه 

كثيرا ما ي�جد رد مقابل للعطايا في ال�اقع، لكن دافع العطاء ل 

يمكن اأن يُرد ب�سكل مبا�سر اإلى ال�سعي للح�س�ل على �سيء. لهذا 

اإن  اللتزام.  مثل  تماما  مثلها  للعطية  ج�هري  اأمر  الحرية  فاإن 

الإلتزام النا�سج المح�س��س الذي كثيرا ما ينبع من العطاء اأمر ل 

جدال فيه: في المقاي�سة وحدها يك�ن مبداأ التبادلية حتمي، حتى 

المانح.  اإلى  مبا�سرة  الرد م�جه  يك�ن  اأن  ال�سروري  يكن  لم  ول� 

يُتداول رد العطية بين جماعات متن�عة وعبر الأجيال. 

يختلف نقل الم�ارد الم�ستند اإلى العطية (على خالف اللفتات/

العطايا الرمزية) مبدئيا عن المقاي�سة ذات ال�سكل ال�س�قي. لأن 

المرء ل يعرف اإن كان �سيتلقى �سيئا في المقابل يمكن „مبادلته“، 

ول متى �سيح�سل على �سيء في المقابل. ويك�ن الأمر في كلتي 

نتائج  ا�ستخال�س  يمكن  هنا  ومن  العطية.  متلقي  بيد  الحالتين 

الت�سامنية،  الت�سرف  لأ�سكال  التاأ�سي�س  اإعــادة  من  م�ستنبطة 

الخيرية،  والم�ساعدات  التعاونيات،  الأخــالقــيــة:  القت�سادية 

والمنظمات غير الربحية والتبرعات والم�ؤ�س�سات ال�قفية والعمل 

ال�ا�سع  المجال  هــذا  ي��سف  الم�سطلحات  بهذه  ــــ   التط�عي 

والمتن�ع (يطلق عليه في ا�سطالح اآخر »القطاع الثالث«)، الذي ل 

يمكن اختزاله في منطق ال�س�ق ول منطق التخ�سي�س الحك�مي. 

يتعلق الأمر هنا بنقل الم�ارد على اأ�سا�س الثقة دون ت�قع مقابل 

والنفع  معا،  للعي�س  الأخالقي  القت�ساد  اأخذ  مع  لكن  ملم��س، 

المادي للجميع اأو لكثيرين في العتبار.

الإثن�ل�جية  نظريته  ط�ر  قد  م��س  اأن  ه�  لالهتمام  المثير 

المعمقة على خلفية اإ�سكالية معا�سرة وفي ارتباط وا�سح بها وهي 

تحديدا ق�سية �سداد الدي�ن اأو دفع التع�ي�سات التي ت�جب على 

الرايخ الألماني اأن يدفعها كدولة مهزومة في الحرب العالمية الأولى 

�سيا�سية«  »كتابات  م�ؤلفه  في  م��س  اتخذ  وقد  المنت�سرة.  للدول 

الذي لم يحظ باهتمام كبير م�قفا يرى باأنه بالرغم من اأنه كانت 

لدى األمانيا التزامات بال�سداد وبالتع�ي�سات، لكن يمكن تخفيفها 

عبر تاأجيالت ال�سدادات واإعفاءات الدي�ن، من اأجل تفادي ردود 

الفعل الق�م�ية المعاندة من قبل المدينين (والدائنين). 

قد  (وخاله)  م��س  معلم  دوركهايم  كان  فــاإن  ذلــك،  كل  وفــ�ق 

فهم الت�سامن باعتباره ت�سامنا داخل المجتمع، فاإن م��س اعتبره 

ت�سامنا بين المجتمعات. وه� يعتبر اأن المجتمعات تعتمد دائما 

ب�س�رة ج�هرية على التبادل »الأممي« اأي التبادل العابر للثقافات. 

اأمثلة على „ال�صيا�صة الخارجية“ الكونفيفالية 

اأ( خف�س الديون 

يتركز الهتمام على اإ�سكالية الدي�ن وعلى غرق الم�ازنات العامة 

والخا�سة في الدي�ن، �س�اء في دول منظمة التعاون القت�سادي 

في  الهام�س،  دول  في  الخ�س��س  وجه  على  اأو  الغنية،  والتنمية 

والبن�ك)  (الـــدول  الــدائــنــ�ن  يفر�س  اأن  عــن  فع��سا  الجن�ب، 

الحالة  هذه  في  �سيك�ن  (والثمن  دي�انهم  �سداد  المدينين  على 

النهيار المت�ا�سل)، ينبغي عليهم اأن يمنح�هم اإعفاء من الدي�ن 

وتاأجيالت لل�سداد، مرتبطة باإجراءات ت�سمح بنم� ذاتي م�ستقل. 

ا�ستعر�س  ما  اإذا  غرائبية  اأقل  الدي�ن  من  الإعفاء  فكرة  وتبدو 

ــ  والمدين  الدائن  بين  المتبادلة  المت�سابكة  الترابطات  المرء 

والخ�سائر المرتبطة بها اأي�سا بالن�سبة له�ؤلء اأي�سا الذين يتحتم 

عليهم في حالة انهيار اقت�سادات جن�ب اأوروبا المثقلة بالدي�ن 

اأن ينتظروا دهرا �سداد الف�ائد والدي�ن، ويُجرون بهذه الطريقة 

اأن لكل من الجانبين يد في  اأن ندرك  اإلى خ�سم الأزمــة. ل بد 

بمزيد  اإل  النهيار  منع  يمكن  ل  اإذ  الراهنة.  الدي�ن  اأزمة  �سنع 

من العطايا اأمال، في اأن ت�ؤتي ال�ستثمارات اأكلها. وبهذا �سيك�ن 

اإن وقفا  لل�سداد والحرية مقابال لعب�دية الدين.  الإعفاء مقابال 

راديكاليا ل�سفقات ال�سداد المجدبة ه� وحده ما �سيتيح من هذا 

ذلك عجب  يثير  الأرجــح  على  ــ  و�سيعيد  بداية جديدة  المنظ�ر 

المت�سرر نف�سه ــ لهذه البداية حريتها.

خيارات بديلة لليونان 

البنية  ذات  الي�نان  اإنعا�س  ــادة  لإعـ المتاحة  الإمــكــانــات  اأحــد 

الم�ساريع  اأ�سحاب  (ب�سبب  والمنهكة  ال�سعيفة  القت�سادية 

اأمــ�ال  ا�ستخدام  ه�  الــخــارجــي)،  ال�سغط  وب�سبب  الي�نانيين 

الدعم وال�ستثمارات من اأجل النتفاع بالطاقة ال�سم�سية وطاقة 

الرياح والمياه في هذا البلد الذي يعتمد، مقارنة مع دول البحر 

بدرجة  الباهظة  والفحم  النفط  واردات  الأخرى، على  المت��سط 

تف�ق المت��سط. وتعد الي�نان من �سمن اأكثر دول التحاد الأوروبي 

تل�يثا للمناخ، مع اأن عدد الأيام التي ت�سطع فيها ال�سم�س ط�يال 

�سمال  في  فيها  ت�سطع  التي  الأيــام  يقارب �سعف  �س�احلها  على 

اأو  المناخي  التغير  بم�سكلة  ال�عي  كان  ول�  اأوروبــا. وحتى  غرب 

م��س�ع كفاءة ا�ستخدام الطاقة في الي�نان غير متط�ر كثيرا لدى 

القطاع العري�س من ال�سكان ولدى النخبة ال�سيا�سية والقت�سادية 

ــ  األن يك�ن من الأجدر التفكير في الأمر واإطالق مبادرة تخت�س 

بال�سيا�سة ال�سناعية و�سيا�سة الطاقة؟ 

لحماية  الأوروبــي  التحاد  اأهداف  مع  التعامل  يتم  ل  حاليا 

يعل�  �س�ت  ل  ل�سعار:  (وفقا  كبيرة  بجدية  الي�نان  في  المناخ 



معهد غوته | فكر وفن، عدد 104                                                    الـم�شاركة والـتبادل

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
٩

الأهــداف في  اإلى هذه  يُنظر  ما  وكثيرا  ــة...)  الأزم ف�ق �س�ت 

»اإمبريالية  باعتبارها  والق�ميين  المتطرفين  الي�ساريين  اأو�ساط 

للجه�د  الممكن  اإذ من  لكن هذا خطاأ فكري ج�سيم،  خ�سراء«. 

الخ�س��س  وجه  على  الطاقة  ا�ستخدام  في  التح�ل  مجال  في 

اأ�سبح  وقــد  قدميه.  على  المتعثر  الــبــالد  اقت�ساد  ت�قف  اأن 

هيلي��س،  م�سروع  مع  بالغيا،  الأقل  على  به،  م�سلما  اأمرا  ذلك 

في  ال�سم�سية  الطاقة  لت�ليد  �سناعية  حظيرة  „اأكبر  خطة  اأي 

اأوتنغر)،  غ�نتر  ال�سابق  الطاقة  مف��س  تعبير  (ح�سب  اأوروبا“ 

وات  غيغا  ع�سرة   2٠٥٠ عام  بحل�ل  ت�سدر  اأن  يفتر�س  والتي 

المفتر�س  من  وكان  ال�سم�سية.  بالطاقة  الم�لدة  الكهرباء  من 

الم�سروع  لكن   .2٠١٥ عام  في  محطاتها  اأولى  ت�سغيل  يبداأ  اأن 

وا�سحة  غير  ظلت  الأم�ر  لأن  نظرا  التخطيط،  ط�ر  يتعدى  لم 

وهذا  التغذية.  واأ�سكال  ال�سبكات  مد  واأي�سا  التم�يل  ب�ساأن 

على  الراهنة  المناف�سة  اأخطار  خلفية  على  للغاية  م�ؤ�سف  اأمر 

اكت�ساف م�سادر جديدة للنفط والغاز الطبيعي في �سرق البحر 

تخ��س  قبر�س  وح�ل  قبر�س.  جن�ب  في  وخ�س��سا  المت��سط 

م�اجهات  و�س�ريا  واإ�سرائيل  وم�سر  وتركيا  الي�نان  من  كل 

اأحقية كل منها في  اإلى النزاع في البحر المت��سط ح�ل  اأقرب 

ل  مق�سمة،  جزيرة  قبر�س  لأن  ونظرا  الم�سادر.  بهذه  النتفاع 

تعترف اأغلبية �سكانها الي�نانيين ب�ج�د جمه�رية تركية م�ستقلة 

البحر  �سرق  في  المك�س�ف  م�قعها  واأن  الجزيرة،  �سمال  في 

الق�ى  من  العديد  ومطالب  لدعاءات  عر�سة  يجعلها  المت��سط 

المت��سطة والكبيرة، ل يعد التركيز على ت�فير م�سم�ن للطاقة 

عبر الغاز الطبيعي ب�سكل خا�س حال اأمثل. اإن الخيار ال�سيا�سي 

الأزمات  .زعزعت  التي  المت��سط،  البحر  منطقة  في  الأف�سل 

دول  بكثرة في  المت�افرة  المتجددة  الطاقة  اأركانها هي م�سادر 

البحر المت��سط نف�سها.

ومن �ساأن التح�ل اإلى الطاقات المتجددة في دول الجن�ب اأن 

ينعك�س اإيجابيا على مجالت اأخرى. فمنطقة البحر المت��سط ل 

تزال تحظى بنح� الثلث من حجم ال�سياحة العالمية التي تركت 

اأثرا عميقا على بنية المنطقة التحتية وعقليتها. ول تعد ال�سياحة 

فريدة  �سناعة  اأي�سا  هي  بل  فح�سب،  ــدا  رائ قطاعا  اإقليميا 

ال�سيء  والطق�س  ال�سيا�سية  الأزمات  اآثارها خالل  تنعك�س  حقا، 

الجماهيرية  ال�سياحة  فاإن  المجمل  وفي  �سلبي.  ب�سكل  مبا�سرة 

اأ�سرار جانبية بيئية واقت�سادية  قد ت�سببت على مر العق�د في 

خطيرة. لذلك فمن ال�سروري التح�ل من الغزو الجماهيري من 

بين  ومبدع  محترم  تالٍق  اإلى  ال�سياحية،  المناطق  اإلى  ال�سمال 

وجدانية  وم�ساركة  بتعاون  ي�سمح  والجن�ب،  ال�سمال  من  النا�س 

تتجاوز اأ�سابيع العطلة.

ظلت دول البحر المت��سط رغم التط�ر ال�سناعي وت�سكل قطاع 

للعمل مع دول التحاد  بتق�سيم غير متكافىء  الخدمات مرتبطة 

لها، وقد جذبت  تبعية م�ستمرة  اأبقتها في  التي  الغنية  الأوروبــي 

الم�ؤهلة.  وغير  الم�ؤهلة  العاملة  للق�ى  كثيفة  هجرة  حاليا  اإليها 

لذلك من ال�سروري التفاو�س من اأجل اقت�ساد زراعي مالئم للبيئة 

وتبادل  المحلية،  والأ�س�اق  لالحتياجات  اأ�سا�سي  ب�سكل  وم�جه 

تجاري عادل، ونظام معق�ل للهجرة يخدم كال الطرفين. 

ول بد ب�سكل عاجل من حماية الأ�سا�س البي�ل�جي اله�س للبحر 

التط�يرات  التفكير في  المت��سط. وفي ال�قت ذاته يمكن للمرء 

المالئمة للبيئة في �س�رة ال�سيد الم�ستدام (بما في ذلك المزارع 

وكال  البحر.  من  الم�لدة  المتجددة  الطاقة  وخدمات  المائية) 

الأمرين يعني اأن نكف عن النظر اإلى البحر المت��سط اإلى كنبع 

تقديره  نتعلم  اأن  بل  ا�ستخدامه،  اإ�ساءة  عن  وونت�قف  وم�سرف 

باعتباره في ال�عي الأوروبي „بحرنا“.

ب( عدالة عابرة لالأوطان  

بين  التع�ي�سات  حــ�ل  المفاو�سات  خــالل  م��س  مار�سيل  و�سع 

خ�س�م الحرب العالمية الأولى اإمكانية التفاهم الم�سترك والمقب�ل 

(المق�س�د  الما�سي  في  وقعت  التي  الأ�ــســرار  ح�ل  الجميع  من 

خالل   ١٩4٥ عــام  بعد  ت�قعه  تحقق  وقــد  الحربي).  الــنــزاع  هنا 

ووفقا  الب�لندية.  ــ  والألمانية  الفرن�سية  ــ  الألمانية  »الم�سالحة« 

لذلك فاإن العن�سر المماثل للتع�ي�س المادي ه� الجانب الأخالقي 

لـ »معالجة الما�سي«. ومن المثير لالهتمام في هذا ال�سياق ه� اأن 

مطالبات قديمة بدفع تع�ي�سات حرب عن الجرائم التي ارتكبها 

قبل  من  التدخالت  اإطــار  في  قد ظهرت مجددا  الألماني  الرايخ 

األمانيا اأو التدخالت المن�س�بة للحك�مة الألمانية لحل اأزمة الدي�ن 

اليه�دية في  الطائفة  اأن رفعت  اأي�سا  بين ذلك  الي�نان. ومن  في 

�سال�نيكي بعد اأكثر عقدين من نزاع ق�سائي لم ي�سفر عن نتيجة 

اأمام الق�ساء الي�ناني، دع�ى �سد األمانيا اأمام المحكمة الأوروبية 

لحق�ق الإن�سان مطالبة بتع�ي�سات. ويتعلق الأمر هنا بـ »اأ�سرار غير 

مادية« وفدية قدرها 2٫٥ملي�ن درخمة، دفعتها الطائفة اليه�دية 

في عام ١٩43 للقائد المحلي النازي ماك�س ميرتن. ويعادل المبلغ 

حاليا نح� 4٥ ملي�ن ي�رو، وُدفع اآنذاك لتخلي�س ٩٠٠٠ يه�دي من 

العمل الق�سري. عا�س في �سال�نيكي قبل الحرب العالمية الثانية 

اأكثر من خم�سين األف يه�دي، لم ينج منهم من المحرقة النازية �س�ى 

اأقل من 2٠٠٠. اأ�سارت الحك�مة الألمانية اإلى اأن م�ساألة التع�ي�سات 

قد �ُس�يت منذ فترة ط�يلة عبر اتفاقية دولية. وبغ�س النظر عن 

ال�س�ؤال اإن كانت المطالبات م�سروعة من الناحية القان�نية، تج�سد 

ــ  والــديــ�ن  الذنب  بين  ال�ثيق  الترابط  اأخــرى  مــرة  الق�سية  هــذه 

فمطالبات الدائنين تقابل بمطالبات بالتع�ي�س. ثمنت الفيل�س�فة 

والباحثة ال�سيا�سية الألمانية ال�سهيرة حنا اآرندت اثنتين من قدرات 

الإن�سان ككائن �سيا�سي zoon politikon: القدرة على ال�سفح (وهي 

ال��سيلة لعدم اإمكانية اإلغاء ما حدث) والقدرة على اإعطاء ال�ع�د 

والإيفاء بها (�سد افترا�س �سع�بة التكهن بالم�ستقبل). „بالع�دة اإلى 

م�سطلح الت�سرف لحنا اأرندت، الذي يقترب جدا في الأ�سا�س من 

مفه�م م��س للعطية، يمكن و�سفه تحت الت�سنيف العام الذي يمكن 

اأن نطلق عليه »الت�سرف البناء«. مثل هذه الت�سرفات تفتح وت�لد 

اإمكانات لم تكن مت�فرة من قبل وتتيح ن�س�ء �سيء هناك حيث لم 

يكن ثمة �سيء من قبل.“ (اآلن كاييه 2٠٠8: �س 2١8). تتيح مثل هذه 
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الت�سرفات اإعادة بناء الثقة، حيثما �سادت الريبة في الما�سي. لقد 

ان�سغلت حنا اأرندت ط�يال بال�سفح، لأنه يتيح البداية الجديدة غير 

المت�قعة. لقد تناولت م�تيفة م�سيحية، غير اأنها قامت ب��سع خبرة 

الجماعة الأولى لح�اري الم�سيح في اإطار تاريخي ودني�ي وف�سرت 

حب �سخ�س الم�سيح بالمعنى „الدني�ي تماما“، الذي يتجاوز العالقة 

الفردية والخا�سة بين �سخ�س مذنب وال�سخ�س الذي ي�سفح عنه. 

كان ال�سيء الج�هري بالن�سبة لها، ه� اأن ينال كال الطرفين حريتهما 

للبدء من جديد، اأن يتحرر ه�ؤلء الذين يُ�سفح عنهم، وكذلك اأي�سا 

ه�ؤلء الذين ي�سفح�ن من تبعات الما�سي المريع اأو تبعات الجريمة 

لكنه  الجريمة،  العقاب �سرر  تماما مثل  ال�سفح  ينكر  الب�سعة. ل 

ي�قف دوامة كارثية من التركيز على الما�سي المحمل بالذنب.

اأو  الما�سي«  »معالجة  و  التع�ي�سات  اأمــ�ال  بين  الترابط  اإن 

العدالة العابرة لالأوطان بعد جرائم حرب وجرائم دولة، وتطهير 

الذي  للظلم  والمادي  الأخالقي  التع�ي�س  اأي  �سابه،  وما  عرقي 

في  اله�ل�ك��ست  ح�ل  النقا�س  منذ  اأدى  قد  الما�سي،  في  وقع 

في  ت�سل  التع�ي�سات،  اأجــل  من  عالمية  حركة  اإلــى  الثمانينات 

الأ�سليين  وال�سكان  وت�سم طرد  التاريخية  العب�دية  اإلى  الما�سي 

الإبــادات  من  والعديد  ال�ستعمارية  الجرائم  وكذلك  واإبادتهم 

الأعمال  المت�ا�سلة ل�ستعادة  الحمالت  اأي�سا  الجماعية، وكذلك 

في  نخ��س  اأن  ودون  المختلفة.  بتن�عاتها  الم�سروقة  الفنية 

التفاعالت  اأكثر، يك�ن على الأرجح مثيرا مناق�سة هذه  تفا�سيل 

العالمية لي�س فقط من جانب القان�ن الدولي والج�انب التاريخية 

ذلك  بخالف  اأي�سا  وتاأملها  بل  فح�سب،  والأخالقية  ال�سيا�سية 

في �س�ء نظرية العطايا: يجري »تع�ي�س« النهب العنيف والقتل 

من  المادي  والتع�ي�س  الأخالقي  العتراف  من خالل  الجماعي 

منظ�ر التعاون ال�سامل.

ج( العمل الخيري على الم�صتوى العالمي 

يتمثل ال�جه الآخر للـ »�سخاء« المالي في العمل الخيري باأ�سكاله 

المتن�عة والذي �سهد انفجارا كميا في العق�د الأخيرة وبزغ كاأحد 

ع�امل ال�سيا�سة العابرة لالأوطان، ويج�سده رعاة من كبار الأثرياء 

مثل بيل غيت�س ووارن بافيت (ويت�افق عليه النقاد اأي�سا). في هذه 

الن�ساطات الخيرية التي تهدف في الأغلب على مكافحة الأوبئة 

القت�سادي  النم�ذج  تعديل  يجري  للحياة،  المهددة  والأمــرا�ــس 

ال�سائد القائم على المقاي�سة، وي�سبح غير مت�سق مع طبيعة البنية 

القت�سادية. ونظرا لأنه كثيرا ما يك�ن هذا الن�ساط الجتماعي 

محل �سك�ك باأنه يخدم الدوافع الأنانية للمانح، فقد حان ال�قت 

ل��سع العمل الخيري الحالي في �سياقاته التاريخية والإثن�غرافية 

اأنحاء  مختلف  في  الطبقات  المتعددة  ممار�سته  ور�سد  والدينية 

اأن تحقيق الإ�سباعات الأنانية قد يلعب دورا، لكن  العالم. ورغم 

تظل الأول�ية لتلك الج�انب الأ�سيلة لالهتمام الخالي من المنفعة 

الذاتية والم�ساندة والدعم، والتي تعبر بعيدا عن الجانب المادي 

الملم��س للعمل الخيري عن »محبة لالإن�سانية« عم�ما. هنا تكمن 

الف�ارق الج�هرية بين العمل الخيري ون�ساطات ال�س�ق التجارية 

وكذلك الن�ساطات ال�سيا�سية الحك�مية، علما باأن هذه الن�ساطات 

تلعب بالتاأكيد دورا في العمل الخيري، عندما يجري العمل على 

الم�سروعات الخيرية بطريقة احترافية.

ات�ساق  بعدم  المادي  بمعناه  الخيري  العمل  ات�سم  اإذا  وحتى 

حاد داخل منظ�مة التفاعل، فاإن هذا ل ي�سكك في �سلته بنظرية 

العطية. فالأمر الإ�سكالي بالأحرى ه� اأنه خالفا لخدمات ال�سمان 

الجتماعي المم�لة من ال�سرائب وما �سابه، ومثلما هي الحال مع 

تف�سيالت  يتخذ  اأن  الخيري  للعمل  يمكن  التجارية،  التح�يالت 

انتقائية وغير قائمة على مبداأ الم�ساواة ويفتقد اإلى اللتزام بمبداأ 

التي  المجم�عات  »احتياج«  لتعريف  ويمكن  العامة.  المحا�سبة 

اأو جمالي  ديني  اأو  اأ�سا�س عرقي  يتحدد على  اأن  يت�جب دعمها 

اأمر  وه�  اأخــرى،  جاهزة  وق�الب  م�سبقة  اأحكام  اأ�سا�س  على  اأو 

قد  النهائية  المح�سلة  في  لكنه  بال�سرورة،  الإدانــة  ي�ست�جب  ل 

يزيد الظلم الجتماعي وقد ي�سمح رغما عنه، اأو ب�سكل مخالف 

للمقا�سد، باإعطاء دفعة لأن�اع التمييز المختلفة.

د( مواطنة عابرة لالأوطان 

في هذا ال�سدد يمكن في نهاية المطاف اأن يتبدى �سكل العطية 

غير المبا�سرة في منح الجن�سية لمن ل جن�سية لهم وه� الأمر الذي 

تحث عليه الأمم المتحدة وتطالب به في العديد من المعاهدات. 

ف�فقا لح�سابات المف��سية العليا ل�س�ؤون الالجئين التابعة لالأمم 

 2٠١4 عام  في  الجن�سية  عديمي  تعداد  بلغ  جنيف  في  المتحدة 

ع�سرة ماليين �سخ�س على الأقل، اأي اأنهم ل يمتلك�ن جن�سية البلد 

الذي يقيم�ن فيه. وهذا يحد ب�سكل هائل من اإمكانية ح�س�لهم 

على التعليم والرعاية ال�سحية ودخ�لهم اإلى �س�ق العمل وكذلك 

حرية حركتهم ويخلق لديهم الخ�ف الم�ستمر من الترحيل. معظم 

الأ�سخا�س عديمي الجن�سية هم �سحايا لتمييز حديث ذي دوافع 

اأو  الحرب  من  فروا  قد  منهم  العظمى  والغالبية  ودينية،  عرقية 

الحرب الأهلية. ول تزداد اأعداد عديمي الجن�سية ب�سبب الهروب 

فح�سب ولكن اأي�سا، لأنه „يُ�لد (ح�سب ت�سريح المف��سية العليا 

ل�س�ؤون الالجئين) كل ع�سر دقائق طفل عديم الجن�سية في مكان 

ما في العالم“، اأي اأن هذه ال��سعية غير القان�نية تُ�رث ويمكن اأن 

ت�سبح دائمة. لذا ل بد اأن يك�ن من ال�ا�سح للجماعة الأوروبية 

الجرائم  عبر  قريبة  فترات  حتى  تاريخيا  نف�سها  �س�هت  التي 

ال�ستعمارية وجرائم التطهير العرقي وال�سيا�سي بمختلف اأن�اعه، 

والتي ت�ستطيع في ال�قت ذاته اأن ت�ستذكر ق�سة النجاح الفريدة 

اأوروبية  اأي جن�سية  منح  ت�سهيل  عليها  اأن  ال�طني،  عبر  لالتحاد 

واإنهاء انعدام الجن�سية. 

الدرا�سات  معهد  ومدير  األماني،  �سيا�سي  باحث  ليغيفي    كالو�س    

الثقافية في مدينة اإي�سن.

ترجمة: اأحمد فاروق
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I في عام ١997 قابلت الم�صرحي و البطل ال�صعبي البرازيلي 

اأوغ�صتو بوال للمرة الأولى فى م�صر. كنت قد انتهيت لتوي من 

ترجمة كتابه »قو�س قزح الرغبة«، الذي تم ن�صره في اإ�صدارات 

مهرجان القاهرة الدولي للم�صرح التجريبي تحت عنوان »منهج 

اأوغ�صتو بوال الم�صرحي« )تفاديا طبعا لكلمة »الرغبة«(. 

 „الم�شروع الم�شري لم�شرح المقهورين“

الخوف حليف الظلم والتغيير حليف الحلم 

NORA AMIN    نورا اأمين

كنت اأعمل وقتها معيدة باأكاديمية الفن�ن 

عالم  على  عيناي  وتفتحت  بالقاهرة. 

مختلف من الم�سرح عندما قمت بترجمة 

المقه�رين.  م�سرح  منهج  تقنيات  اإحدى 

ل�جه  وجــهــا  بـــ�ال  اإلـــى  تحدثت  وحــيــن 

الفعل  من  كامل  عالم  على  ذهني  تفتح 

الم�سرحي في عالقته بالتغيير.

البرازيل قرينة م�صر  

�سافرت في  رائعة.  بيننا �سداقة  ن�ساأت 

من  بمنحة  الــبــرازيــل،  ــى  اإل  2٠٠3 عــام 

في  للتدرب  الفنانين  ل�سباب  الي�ن�سك� 

مركز م�سرح المقه�رين بري� دي جانيرو، 

ب�ال �سخ�سيا  اأوغ�ست�  المعلم  يد  وعلى 

اأ�س�ست فرقتي  وفريقه. كنت حينئذ قد 

»لم�زيكا الم�سرحية الم�ستقلة« وقدمت 

عدة عرو�س و�سافرت اإلى مختلف اأنحاء 

في  ن�عية  نقلة  كانت  لي  بالن�سبة  البرازيل  زيارة  اأن  بيد  العالم. 

نظرتي للعالم ولم�سر ولكيفية دمج الم�سرح في عمليات التغيير 

راأيت  لم�سر،  قرينة  البرازيل  راأيت  لقد  وال�سيا�سي.  الجتماعي 

و  التمرد  ومن  ال�سم�لي،  الديكتات�ري  والحكم  القهر  من  تاريخا 

الث�رة و الن�سر. راأيت ب�ال، البطل ال�سعبي الذي نا�سل واعتقل 

وتعذب في ال�سبعينات، ثم تم نفيه ع��سا عن الإعدام، كي يع�د 

المقه�ر  الم�اطن  ذهنية  تحرير  في  فريري  باول�  مع  وي�ساهم 

واإعادة تدريبه وتاأهيله ترب�يا من خالل الم�سرح، كي يتحرر من 

ذهنية القهر ومنظ�مته فال يعيد اإنتاج النظام نف�سه مرة ثانية. 

اأ�سا�سية:  تقنيات  خم�س  على  المقه�رين  م�سرح  منهج  يق�م 

م�سرح ال�س�رة، م�سرح الجريدة، الم�سرح الخفي، م�سرح المنتدى، 

والم�سرح الت�سريعي. و كلها تقنيات تعمل على دمج المتفرج لي�سبح 

فاعال بدرجة اأو باأخرى. لي�س هذا فح�سب، بل لكي يتح�ل العر�س 

للتح�ل  قابل  فعل  اإلى  الم�سرحي 

كل مرة ح�سب تدخالت المتفرج، 

الم�سرحي  المنبر  ي�سبح  حيث 

�ساحة للنقد وم�ساحة للتفاعل الحي مع المتفرج. وبهذا المعنى 

تعتبر التقنيتان الأخيرتان اأكثرهم تفاعلية. 

ل يتحرر المواطن بعزل النظام اأو تغيير راأ�صه  

في تجربة اأوغ�ست� ب�ال ل يتحرر الم�اطن المقه�ر، الذي عا�س 

اأو  الديكتات�ري  النظام  بعزل  الفكرية،  القهر  ط�يال في منظ�مة 

هذه  اإنتاج  باإعادة  كفيل  نف�سه  الم�اطن  هذا  لأن  راأ�سه.  بتبديل 

المنظ�مة حيث اأنه ل يعرف غيرها، ولأنها قد تح�لت اإلى نمط 

فكري تلقائي لديه. لذلك ينبغي مد الث�رة، لي�س من خالل الفعل 

والتعليمي  الثقافي  الفعل  خــالل  من  واإنما  وح�سب،  ال�سيا�سي 

م�سهد من م�سرحية لن�را اأمين.

Photo: La Musica/Nora Amin
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والجتماعي، اأي من خالل ابتكار منظ�مة ترب�ية متكاملة ت�ستطيع 

الديمقراطية  الم�ساركة  ت�سمن  للم�اطن  جديدة  ذهنية  اإنتاج 

والعدل والم�ساواة والحرية. 

قمت  م�سر.  في  تعلمته  ما  اأنفذ  اأن  تكرار  و  مــرارا  حاولت 

جمعيات  مع  وبالتعاون  للغاية  ناجحة  ور�ــس  عدة  في  بالتدريب 

اأهلية فاعلة، اإل اأن حلمي بالنزول لل�سارع و لقاء الجماهير بحرية 

وتلقائية لم يتحقق على مدار ثالث �سن�ات من 2٠٠8 اإلى 2٠١٠. 

كنت اأرى اأن م�سرح المنتدى ل يكفيه مطلقا ال�ج�د داخل الأبنية 

بل يجب تحريره ليتخذ م�قعه في ال�س�ارع والميادين والحدائق 

واأفنية المدار�س ومراكز ال�سباب و الن�ادي الريا�سية والجتماعية. 

بوال: الم�صرح بروفة على الثورة  

كنت اأرى اأننا هكذا �س�ف ندخل فعليا فى اإطار الم�سرح من اأجل 

التغيير، حيث المنبر الم�سرحي يتخذ م�قعه فى الحقل العام و 

جدا  مهما  وكان  وللم�ساركة.  الديمقراطي  للفعل  منتدى  يتح�ل 

بالن�سبة اإلي اأن يتم الفعل الم�سرحي كاإعالن و �سهادة على اأحقية 

الم�اطن في التعبير والم�ساركة الفعالة في التعامل مع قهره، ول� 

كانت تلك الم�ساركة بمثابة تدريب عملي على التغيير الحقيقي. 

فقد قال ب�ال اإن الم�سرح لي�س ه� الث�رة الحقيقية، مهما اقترحنا 

من تغييرات ث�رية، اإنه فقط بروفة على الث�رة. 

كان الم�سرح الم�سري لعق�د عديدة ــ و قبل مبادرات الم�سرح 

المعرفية  المنظ�مة  على  قائما  م�سرحا  ــ  ال�سبابي  و  الم�ستقل 

التقليدي.  الحاكم والمجتمع  النظام  يتبناها  التي  والفكرية ذاتها 

وغالبا ما ظهر الم�سرح كب�ق لل�سلطة ولإيدي�ل�جية النظام الحاكم 

الفرع�نية.  ثقافتنا  غــرار  على  البطل  الفرد  الحاكم  لتمجيد  و 

بين  التمييز  لتر�سي  والفنية  الجمالية  م�ا�سعاته  وظــهــرت 

الم�اطنين: بين منتج للثقافة، �ساحب الكلمة العليا، وبين القطيع 

المتلقي ال�سلبي ال�سامت. في هذا ال�سياق كانت »الم�ساركة« تعتبر 

التفاق  �سفرة  عن  خروجا  و  العتيقة  البرج�ازية  للتقاليد  ك�سرا 

الجمعي و المجتمعي.

مع اإ�سهامات جيل الت�سعينات، ومع ن�س�ء العديد من م�ؤ�س�سات 

المجتمع المدني، وب�سبب تراكم الممار�سات الم�ستبدة وتح�لت 

و�سيا�سية  اأحداث مجتمعية  مع  بالتزامن  ال�سبابي  الفردي  الفكر 

بيد  للتغيير.  م�ستعدة  وهي  الثالثة  الألفية  م�سر  دخلت  فادحة، 

ال�سعب  لي�س  و  الأول  المعطل  كان  القامع  ال�سيا�سي  النظام  اأن 

ذاته. كانت م�سر محك�مة بقان�ن الط�ارئ، وكانت عرو�س ال�سارع 

ال�سراب  كان ذلك تحديدا ه�  و  �سراب.  و مجرد  اأمنيا  ممن�عة 

اإلى  و�س�ل  الم�سري  المقه�رين  بم�سرح  حلمي  مع  ع�سته  الذي 

ث�رة 2٥ يناير عام 2٠١١.

على خطى بوال: حركة م�صرحية من اأجل التغيير  

كان على „الم�سروع الم�سري لم�سرح المقه�رين“ اأن ينتظر اأع�اما 

اأبدا  المعق�ل  من  يكن  لم  الم�سرية.  الث�رة  خ�سم  في  ي�لد  كي 

الميادين  و  ال�س�ارع  يج�ب  واأن  الم�ستبد  النظام  تحت  ي�لد  اأن 

في ط�ل م�سر وعر�سها. وكانت فكرة الم�ساركة التفاعلية وو�سع 

ث�رية  فكرة  ذاتها  حد  في  المفت�ح  العام  المجال  داخل  الم�سرح 

معار�سة تفتقد اإلى لحظة �سيا�سية وث�رية وطنية كي تحت�سنها و 

تي�سر لها طريقها. وقد كان.

الم�سري  »الم�سروع  بــاإطــالق  قمت   2٠١١ عــام  خريف  في 

معلمي  وفاة  على  عامين  من  اأكثر  بعد  اأي  المقه�رين«،  لم�سرح 

ب�ال  وكــان  البرازيل،  تجربة  من  ا�ست�حيته  لقد  بــ�ال.  اأوغ�ست� 

نف�سه ملهما لي. بداأت بتدريب مجم�عة من النا�سطين في مدينة 

الإ�سكندرية كي يتح�ل�ا بدورهم ــ و تدريجيا ــ اإلى م�ساعدين لي 

في التدريب ثم مدربين. 

كانت خطتي اأن اأخلق �سبكة وطنية كاملة من ممار�سي م�سرح 

المنتدى بحيث تك�ن كل مدينة اأو محافظة لديها مجم�عة محلية 

اأفــراد  وتدريب  بل  المنتدى  لم�سرح  عرو�س  تقديم  على  قــادرة 

ال�حدات  بقية  مع  الت�ا�سل  ثم  ومن  لها،  لالن�سمام  اإ�سافيين 

والمجم�عات والتج�ال بالداخل. هكذا راأيت اأنه يمكن خلق حركة 

م�سرحية من اأجل التغيير وخارج مركزية القاهرة.

بالتغيير.  وقــام  وثــار  بكامله  خرج  قد  الم�سري  ال�سعب  كان 

كانت ال�س�ارع والميادين قد عادت اإلى الم�اطنين الم�سريين بعد 

كتلة واحدة  الم�سريين  الدولة. كانت جم�ع  اأن كانت حكرا على 

والديمقراطية  الم�اطنة  لحظة  كانت  لق�تها.  ومدركة  من�سجمة 

الم�ساركة  اأنــ�اع  لجميع  ا�ستعدوا  قد  الم�اطن�ن  وكــان  بامتياز. 

العام  المجال  واأ�سبح  والقهر.  والتمييز  الف�سل  اأنماط  ولك�سر 

مفت�حا للفن وللممار�سات التفاعلية من م�سرح وغناء وم��سيقى 

وغرافيتي. وكان ذلك ه� الميالد الذي يليق بالحلم.

 

م�صرح المنتدى كفعل لمواجهة القهر  

ال�سعبي  الم�سرح  اأنــمــاط  من  غيره  عن  المنتدى  م�سرح  يتميز 

وم�سرح ال�سارع، باأنه يتعامل مبا�سرة وتحديدا مع ق�سايا القهر، 

وباأنه معد خ�سي�سا لي�س للفرجة ول للترفيه والت�سلية، بل للتاأثير 

على حياتنا وق�سايانا الي�مية ووعينا وفكرنا بحيث نعي�س واقعا 

اأف�سل. ه� م�سرح يعر�س م�ساهد ب�سيطة للغاية عن قهر ما، لكنه 

قهر حقيقي ملم��س من واقع المتفرجين، اإل اأنه ل يت�قف عند 

ذلك، فه� يفتح المنبر للمتفرج/ الفاعل كي ي�سهم و ي�سارك في 

العر�س من خالل اقتراح ت�سرفات لم�اجهة القهر الحادث. 

و  ح�ارا  الم�سرحية)  الأم�سية  (مي�سر  »الج�كر«  يق�د  هكذا 

نقا�سا مع الجمه�ر حتى يظهر متفرج متط�ع بفكرة. وهنا ي�سر 

اختبارها  ينبغي  بل  ب�سردها  الفكرة  اختبار  يمكن  ل  اأنه  الج�كر 

بتطبيقها عمليا اأي بال�سع�د بين الممثلين وتجريب الفكرة محل 

ال�سخ�سيات  اإحدى  المتفرج  يختار  ثم  الم�سهد.  داخل  القتراح 

اأنها  يــرى  حيث  محلها  يحل  كي  للمقه�ر  الحليفة  اأو  المقه�رة 

اأن�سب ال�سخ�سيات للقيام بتلك الفكرة، ويختار لحظة محددة من 

الم�قف الم�سرحي. 

الممثل  يترك  و  ال�سخ�سية  اك�س�س�ارات  يــرتــدي  وبالفعل 

محل  المتفرج  يحل  لأن  بالطبع  مجال  ول  المتفرج.  لهذا  مكانه 
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القاهر لأنه من غير المنطقي اأن يق�م القاهر بالحل وه� �ساحب 

الم�ساركين  جميع  على  يتعين  كما  القهر.  في  الأولــى  الم�سلحة 

احترام اأ�سا�سيات المنهج بعدم اقتراح حل�ل غيبية اأو خرافية، اأو 

حل�ل فا�سدة قائمة على التحايل والكذب والر�س�ة بجميع اأن�اعها، 

اأو حل�ل عنيفة عدوانية ت�ستخدم العدوان الج�سدي الذي يزيد من 

دائرة القهر ويحيل حتى المقه�ر اإلى قاهر.

التدريب الذهني على التغيير  

وبمجرد اأن يحاول المتفرج الرتجال الف�ري، يك�ن قد بداأ تدريبه 

الذهني على التغيير، فقد ك�سر نمط الالمبالة وال�سلبية والقتناع 

الحر  والتفكير  الإيجابية  الذهنية  يتبنى  كي  التغيير،  با�ستحالة 

والنقد الذاتي والإيمان بالإرادة و بالكرامة الإن�سانية. وف�ق هذا 

وذاك، اأ�سبح هذا المتفرج فاعال ــ و ل� فعال رمزيا م�ؤقتا ــ بحيث 

اأنه عندما ي�اجه م�قفا مماثال في الم�ستقبل �سيتمكن من تبني 

ذهنية الفعل مرة اأخرى. 

ول ينبغي اأن نن�سى اأن كل ذلك يتم في العلن واأمام الجمه�ر 

وفي المجال العام المفت�ح، ومن ثم ي�سبح المتفرج ذاته م�ساهما 

في المجال العام باأفكاره الخا�سة. و ي�سهد على ذلك اأقرانه من 

المتفرجين، الذين يدرك�ن تدريجيا تح�ل الأم�سية الم�سرحية اإلى 

تدريب مفت�ح وم�ساركة ديمقراطية تعيد لهم اأ�س�اتهم و تبني من 

جديد الحيز العام وعالقات الم�اطنة.

ــ  ــ ول� قليال  اإلى الخروج  ربما ل ي�ؤدي ما يقترحه المتفرج 

اأن المحاولة هي الهدف، لي�س الهدف ه�  اإل  من م�قف القهر، 

حل القهر واإل لأنتهى العر�س �سريعا وذهبنا جميعنا اإلى بي�تنا. 

بل الهدف ه� ال��س�ل اإلى تلك المحاولة مرارا و تكرارا وفتح اأفق 

متعدد ول نهائي لمقترحات جديدة. 

وفي هذا ال�سدد ينبغي اأن نعرف اأن ممثلي اأو ممار�سي م�سرح 

و�سعها  محددة،  منهجية  تقنيات  على  جيدا  يتدرب�ن  المنتدى 

اأوغ�ست� ب�ال، كي يتمكن�ا من الرتجال الف�ري مع المتفرج حال 

اقتراحه ل�سيناري� مختلف لم�سار الأحداث. هي جميعها تقنيات 

منهج  مبادئ  و  القهر  فل�سفة  فهم  على  الممثل  ت�ساعد  ممنهجة 

الإطار فال  المقه�رين بحرفية عالية كي يرتجل من هذا  م�سرح 

يك�سر المنهج و بالتالي يدفع بالمتفرج اإلى عك�س الهدف من الحلم.

القاهر مفتاح م�صرح المنتدى  

يج�ز  ل  الــذي  ذلك  فه�  القاهر،  دور  ه�  الأدوار  اأ�سعب  يعتبر 

ا�ستبداله اأبدا، وعليه ال�ستمرار في اأداء دوره والرتجال مهما كان 

عدد م�ساركات وتدخالت الجمه�ر. وربما ت�سل بع�س الأم�سيات 

اإلى اأربع �ساعات مثال، وت�سل التدخالت اإلى اأربعين متفرجا. كل 

المقترحة.  بالأفكار  �سريعا  يقبل  كي  للقاهر  ذريعة  يعد  ل  ذلك 

فقب�له ال�سريع ــ وغير المقنع ــ للتغيير يعد تحايال وخديعة، وكاأنه 

يقنع المتفرج باأن مقترحه �سديد بينما ه� غير ذلك، وهكذا نف�سل 

في تدريب المتفرج بل ونر�سخ �سلبيته.

اأن يقاوم�ا  اأي�سا ولحلفائه  من ناحية اأخرى ل يج�ز للقاهر 

التغيير ويرف�س�ا الإذعان ول� قليال عندما يت�اجه�ن بفكرة مقنعة 

ومبدعة. ففي هذه الحالة يعد الممثل متم�سكا ب�سيادته ال�سخ�سية 

ولي�س مي�سرا للتدريب، ويك�ن قد تح�ل بدوره اإلى ديكتات�ر �سغير 

يغار على �سلطته فيحبط التغيير الحقيقي الذي بذل فيه المتفرج 

قد  ــ  الحالة  تلك  في  ــ  لالأ�سف  نك�ن  و  كبيرا.  جهدا  ال�سادق 

اأ�سبحنا نلعب لح�ساب القهر و لي�س �سده.

يتك�ن „الم�سروع الم�سري لم�سرح المقه�رين“ من خم�سمائة 

تغطي  م�سرية  مدينة  ثالثين  لح�الي  ينتم�ن  نا�سطا،  و خم�سين 

معظم محافظات م�سر. وعمل الم�سروع على مدار اأع�ام 2٠١١ 

لي�س جغرافيا  التن�ع،  و 2٠١2 و 2٠١3 مع مجم�عات غاية في 

فح�سب بل على جميع الم�ست�يات. كلهم م�اطن�ن ي�ؤمن�ن بامكانية 

التغيير، وه� ال�سرط ال�حيد للم�ساركة في هذا الن�ع من الم�سرح 

�س�اء كممار�سين اأو كمتفرجين.

 »حكاية �صماح«  

من اأهم تجاربنا تلك التي حدثت خالل عام 2٠١2 اأي عندما كانت 

م�سر في حالة حراك �سيا�سي وتح�ل �سخم على مدار ال�ساعة. 

الم�اطن  تفكير  بها  تغير  التي  الكيفية  لنا  تر�سد  التجارب  تلك 

الم�سري والنقلة الن�عية في عالقته بالمجال العام ومن ثم النقلة 

والتغيير  للمقاومة  كف�ساء  الم�سرح  مفه�م  في  نف�سها  الن�عية 

والتعبير المتبادل.

»الفن  في  م�ساركتنا  اأثناء   ،2٠١3 فبراير  في  القاهرة،  في 

ب��سط  عابدين  ميدان  داخل  بالفن�ن  �سهرية  (احتفالية  ميدان« 

قدمنا  بالمحافظات)،  الأخــرى  الميادين  وبع�س  القاهرة  مدينة 

»حكاية �سماح«، عر�س من م�سرح المنتدى لمجم�عة الإ�سكندرية. 

والدها  يجبرها  عمرها  من  ع�سر  ال�ساد�سة  في  فتاة  »�سماح«  و 

من  ويحرمها  المدر�سة  اإلى  الذهاب  عدا  بالمنزل  المك�ث  على 

اأية اأن�سطة اجتماعية، بل ويبدو اأنه يجبرها على ارتداء الحجاب. 

اإنه اأب مت�سلط بكل معنى الكلمة، نم�ذج لـ »�سي ال�سيد« (�سيد 

عبد الج�اد في ثالثية نجيب محف�ظ) الذى ياأمر فيطاع وين�ساع 

له كل اأفراد الأ�سرة. تذهب »�سماح« اإلى حفل عيد ميالد »منى« 

�سديقة طف�لتها وجارتها، وهي اأي�سا اإبنة ال�سديق المت�في لالأب. 

يتم ذلك دون علم الأب، وبالتعاون مع الأم التي ت�ساند اإبنتها في 

نزولها  اأثناء  �سماح  على  بعث�ره  الم��س�ع  الإبن  يك�سف  الخفاء. 

من بيت منى وهي بدون حجاب. يجرها من �سعرها للمنزل حيث 

ينهال الأب عليها �سربا و�سبابا هي واأمها ثم يحرمها من التعليم 

تماما بل ومن الخروج اأ�سال من المنزل، فينهي بذلك اأية فر�سة 

لها في م�ستقبل اأف�سل.

النظام  دوما  كان  الأولــى، فقد  ال�هلة  منذ  الجمه�ر  تفاعل   

اأنظمة �سيا�سية م�ستبدة، وكانت  التاريخي لأية  الت�اأم  الأب�ي ه� 

ــ  المتفرجات  اإحدى  اقترحت  الثمن.  يدفع  من  دوما هي  المراأة 

و هي اأم في بداية الخم�سينات من عمرها ــ اأن الحل في تعاون 

الأ�سرة لقتل الأب. وبالطبع كان ذلك من محرمات منهجنا، حيث 

العنف ي�ؤدي اإلى العنف واإلى دائرة ل نهائية من الدمار. 
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هكذا اأ�سبح علينا اأن ن�سرح مجددا للمتفرجة مبادئ المنهج 

ومبادئ التغيير، وكيف اأننا ل ن�سعى اإلى حل�ل انتقامية واإنما اإلى 

تربية ذهنية جديدة للم�اطن. لقد تراءى للمتفرجة وللجميع في 

تلك اللحظة اأن الأب في ذلك العر�س ه� تمثل للحاكم الم�ستبد، 

وبالتالي اندفعت المتفرجة في دمج حنقها من ال�سلطة الأب�ية مع 

ث�رتها على الحاكم الم�ستبد كي تق�دها ذهنية القهر المعتادة اإلى 

الحل النتقامي.

بيد اأنها �سرعان ما �سعدت على خ�سبة الم�سرح واأدركت من 

خالل الممار�سة الف�رية والتعامل مع الممثلين اأن هناك »فر�سة« 

اأخرى للتغيير وهي التفاو�س وا�ستخدام »جي�ب التغيير« المخفية 

داخل �سيناري� تك�ين عر�س المنتدى. فهناك دوما امكانيات كامنة 

للمتفرج  يتيح  بحيث  تك�ينه  �سميم  في  ال�سيناري�  عليها  ينط�ي 

تغيير الم�قف ول� بدرجات متفاوتة.

حرية المتفرج اأ�صا�س التغيير  

نطلق على هذا الن�ع من الكتابة في الم�سرح التفاعلي »درامات�رجيا 

على  اللعبة  اإغالق  لي�س  ال�ا�سح  الهدف  حيث  المنتدى«  م�سرح 

اللعبة  فتح  واإنما  اللغز،  حبك  ولي�س  العمل،  فريق  من  �سانعيها 

ق�سة  اأية  نخ�سع  اأن  فعلينا  لذلك  والتح�ل.  الم�ساركة  لإمكانية 

وعر�س لديناميكيات ذهنية التغيير دون اأن نلقن المتفرج ما ينبغي 

عليه اأن يجربه.

ـ قبل كل �سيء  ففي هذا الن�ع من الم�سرح يتعين على المتفرجـ 

ــ اأن يحافظ على حريته لدرجة اأننا نمتنع عن دفع المتفرج نح� 

تغيير القهر ل� كان ه� نف�سه م�ؤمنا ب�سرورته، فال تغيير حقيقي 

يمكنه اأن يتم ل� كان مفرو�سا على الم�اطن، بل اإننا هكذا نك�ن 

ن�سلبه حريته واإرادته مجددا بدع�ى التحرير.

البا�سلة،  المدينة  تلك  في  مــرة  لأول  قدمنا  ب�ر�سعيد،  في 

عرو�سا في ال�سارع. كان ذلك �سيئا جديدا تماما على الجمه�ر. 

كانت ب�ر�سعيد تعج بحركات وتيارات مت�سادة. كان ال�سارع كالبحر 

الداخلية  ورجال  »الفل�ل«)  (اأو  مبارك  نظام  بقايا  بين  المتالطم 

اأ�سر  من  العاديين  والم�اطنين  الم�سلمين  والخــ�ان  والبلطجية 

تقليدية و�سباب م�ستنير. 

»حكاية المواطن والمخبر«  

حكاية  يقدم  والــذي  المخبر«،  و  الم�اطن  »حكاية  عر�س  قدمنا 

خطيبته  مع  الك�رني�س  على  المخبرين  اأحد  ي�قفه  ب�سيط  �ساب 

نلتقي  وهناك  ذنــب.  اأدنــى  دون  ال�سرطة  ق�سم  ــى  اإل ويق�دهما 

ب�سرطي فا�سد و�سالع في العنف وب�سرطي اآخر اأقل ف�سادا لكنه 

الفتاة  ب�سرف  �سراوة  الأقــل  ال�سرطي  ذلك  يق�م  الماأم�ر.  عبد 

القا�سر، التي ترتدي زي المدر�سة بعد تعنيفها بينما يتحر�س بها 

ال�سابط الفا�سد. 

باأحد  يلتقي  حيث  الحجز  زنزانة  داخل  ظلما  بال�ساب  يُلقى 

ال�سباب الث�ريين الذي يطالبه بالهدوء واتخاذ الم�سلك القان�ني 

ــ  مجددا  المخبر  يظهر  ثم  حق�قه.  على  للحفاظ  محام  وطلب 

بينما يدخل  ا�ستفزاز ودناءة  ال�سابين بكل  يهين  و  ــ  ال�سيد«  »اأب� 

ال�سابطان في لحظة �سديدة الحتدام. ي�اجههما ال�ساب وي�سرخ 

في وجههما، فيعطي »حازم با�سا« اأوامره للمخبر بالإجهاز عليه. 

وعندما ينهال بهراوته على ال�ساب، يحاول ال�ساب الآخر الدفاع 

عنه ويت�قف العر�س هنا.

لكل  الأول  ال�سبب  ه�  اللحظة  تلك  في  العر�س  اختيار  كان 

م�ساحة  غلب  الجماهيري  فــالــتــجــاوب  حـــدث.  الـــذي  الــنــجــاح 

والنف�سية.  ال�سيا�سية  وت�تراته  الجمه�ر  بين  الداخلي  الختالف 

تعرف الجميع على القهر وراأى اأنه ل بد من تعديل الم�قف. كان 

�سامتين.  كان�ا  لكنهم  الممتع�سين  المباحث  رجال  بع�س  هناك 

الميدان بالكامل كان �سعبا للغاية في ال�سيطرة عليه، وهذا جزء 

ت�سيير  وعــن  الجميع  �سالمة  عن  كم�س�ؤولة  عملي  من  اأ�سا�سي 

الأم�سية على اأف�سل وجه. 

المخدرات داخل حدود  ب�سيط من متعاطي  كان هناك عدد 

�سمغية  (مــادة  »ك�له«  ومعهم  ال�س�ارع  اأطفال  وبع�س  الجمه�ر، 

ت�ستخدم كمخدر). كان هناك بلطجي ب�سكينه في غاية الهتمام 

وقد نجحنا في ت�سجيعه للم�ساركة. بيد اأن المتفرج البلطجي كان 

اأن يتنازل عن �سكينه كي يتمكن من الم�ساركة في العر�س  عليه 

والرتجال مع الممثلين. كان ذلك خيارا �سعبا للغاية، ف�سكينه هي 

ه�يته وحمايته ومهنته. 

كان يبدو في ماأزق وج�دي كبير، فقد فرح اأنه اأ�سبح متفرجا 

معترفا به، وتعامل معه الفريق اأمام بقية الجمه�ر على اأنه م�ساو 

لهم، اأي اأنه قد بدا وكاأنه ي�ستعيد اإح�سا�س الم�اطنة و الم�ساواة، 

لكن هل يك�ن ذلك كافيا كي يتعرى هكذا اأمام الجميع؟.

لقد نجح المتفرج بالفعل في التخلي عن �سكينه و�سارك بالفعل 

فر�سة  ليف�سح  الممثلين  مع  مرتجلة  مداخلة  وقدم  العر�س  في 

لذلك ال�ساب المقه�ر في العر�س كي ل يتعر�س للقتل وكي ل يق�م 

ه� نف�سه بفعل القتل اأو العنف. حاول ذلك المتفرج العبقري اأن 

يعيد ابداع م�سيره من خالل معالجة ق�سة »الم�اطن و المخبر« 

في م�سرح المنتدى، فكاأنه يع�د اإلى ال�راء تخيليا ل�هلة على اأمل 

اأنه �سيتمكن بعد ذلك من م�اجهة الحا�سر بذهنية مختلفة. لقد 

ن�سينا وقتها كل القلق المحيط وبدا الميدان ان�سيابيا متناغما. 

لقد تفتحت عي�ن اأطفال »الك�له« لأن زميلهم الكبير اأعطاهم 

اإنذارا وفر�سة لتفادي م�ستقبل القهر ولك�سر دائرته. ابت�سم الرجل 

يبحث  األ  اأو  �سكينه  ين�سى  اأن  و�سك  على  وكان  م�سهده،  وغــادر 

عنها، لكن خاف واهتز فتذكرها فجاأة، ربما لأن ال�قت لم يكن قد 

حان بعد للتخلي عنها تماما ولاليمان المطلق بالحلم.

  نورا اأمين   كاتبة روائية وم�سرحية م�سرية.
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I انطوى الفكر القت�صادي الإ�صالمي، منذ بزوغ فجره، على 

عنا�صر كثيرة، ت�صلح، في يومنا الحا�صر اأي�صا، لمعالجة الم�صائل 

الراهنة ومو�صوعات ال�صاعة. وبح�صب ت�صورات الفكر الإ�صالمي، 

فاإن ال�صعي لجني الربح يتفق اتفاقا جيدا، وين�صجم بنحو كلي، مع 

الراأفة بالآخرين والرحمة بالمحتاجين. وفي مقالته هذه، يحاول 

�صهيل ثابتي تبيان ماهية الأ�صباب الموجبة للعطف على الآخرين، 

وي�صرح ماهية ال�صبل، المتاحة للنا�صطين اقت�صاديا، لأن ين�صجم 

كدهم لتحقيق الربح مع �صرورة راأفتهم بالمحتاجين.

    

الت�شاركية والتكافل

العدالة القت�صادية والجتماعية في الفكر الإ�صالمي

SOUHEIL THABTI    صهيل ثابتي�

ال�س�ق  الحرة،  ال�س�ق  بخ�س��س  حاليا،  ال�سائد  الت�س�ر  اإن 

يجيز  المحدثة،  الليبرالية  النظرية  ت�س�رات  مع  تتماهى  التي 

لل�سخ�س الطبيعي اأن يمتلك كافة ال�سلع القت�سادية تقريبا، بما 

من  الحد  فر�س  بالتالي،  ويمنحه،  الطبيعية؛  الم�ارد  ذلك  في 

حيازة الآخرين لهذه الم�ارد  وال�سلع. وتتجلى لنا هذه الحقيقية 

باأ�سطع ما يك�ن، ويبان ما ين�ساأ عنها من تداعيات وخيمة، حينما 

ن�ستعين بالنفط، كمثال �سارخ، على تحكم فئة اجتماعية 

معينة، بالم�ارد الطبيعية. فحفنة ع�ائل و�سركات، تتمتع، 

الأولية،  المادة  القان�ن، بحق ال�ستح�اذ على هذه  بحكم 

ويج�ز لها اأن تحجب عن الآخرين ــ اأي عن باقي المجتمع 

ــ الع�ائد والأرباح التي يدرها هذا الم�رد.

عالم  مالمح  مــاأ�ــســاوي،  بنح�  ر�سم  المنهج  هــذا  اإن 

الم�ستقبل، و�ساغ خ�سائ�س المجتمعات القادمة. فبح�سب 

ح�ل  اأوك�سفام،  الخيرية  المنظمة  قبل  من  معدة  درا�سة 

بالمائة  واحــد  فــاإن  العالمي،  الم�ست�ى  على  الثروة  ت�زيع 

 ،2٠١6 العام  حتى  ــم،  راك قد  �سيك�ن  العالم،  �سكان  من 

بالمائة   ٩٩ يمتلكها  التي  الثروة،  مجم�ع  على  تزيد  ثروة 

اأن  المت�قع،  من  فــاإن  اآخــر،  �سعيد  على  الب�سر.  بني  من 

تنم� الثروات، بمعدلت لم يكن لها مثيل في �سابق الزمن 

الثروات  �سترتفع قيمة  اإذ، وبح�سب كل الحتمالت،  قط. 

الخا�سة، اإلى ما يزيد على ١6٠ بلي�ن دولر اأمريكي. علما 

م�ست�يات  اإلى  و�سل  الغذائية  للم�اد  العالمي  الإنتاج  اأن 

قادرة على �سد حاجات كافة �سكان المعم�رة. وبرغم هذه 

الحقائق، اأكد التقرير ال�سادر عام 2٠١4 عن برنامج الأمم 

اأن ١٫٥ مليار  الإنمائي،  المتحدة 

فقر  في  يعي�س�ن  الب�سر  بني  من 

في  يعي�س�ن  اأي  الأبــعــاد،  متعدد 

و�سع ق�امه الحرمان المزمن من 

والخيارات  والإمكانيات  الم�ارد 

المنا�سبة  التغذية  ومــن  ــن  والأمـ

برجي البنك الأهلي 

الم�سري في 

القاهرة

Photo:

Stefan Weidner
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والتعليم والم�ست�ى المعي�سي الالئق لكرامة الإن�سان. ومعنى هذا، 

ه� اأن اإعادة الت�زيع ل تتم من الأغنياء اإلى الفقراء، بل من الفقراء 

اإلى الأغنياء.

وتعاطفهم مثل  وتراحمهم  توادهم  الب�صر في  بني  مثل 

الج�صد الواحد  

اإن ال�اجب يحتم علينا هاهنا، اأن نطرح ال�س�ؤال الأ�سا�سي التالي: 

هل نحن، بني الب�سر، نريد اأن نرى اأنف�سنا كالج�سد ال�احد، الذي 

ينم� ويتط�ر بال�سحة والعافية، في المنظ�ر العام، اأو اأن كل واحد 

منا يريد اأن يعي�س منعزل عن الآخرين، را�سيا عن الأ�سرار، التي 

يلحقها بالآخرين، منظما حياته وفق ت�س�رات اأنانية؟

لل�ق�ف على مغزى هذا ال�س�ؤال وماهية الم�سكلة التي ي�سفر 

عنها، ن�د ال�ستعانة بالمثال الذهني التالي: لنفتر�س اأن اأع�ساءنا 

واأطرافنا ــ اأي كل مك�ن من مك�نات اأج�سادنا ــ قد اأم�ست تتمتع 

بحرية، تجيز لها، اأن تقرر بنف�سها، ما هي فاعلة، واأنها قد اأم�ست 

تت�سرف، كما يحل� لها. ولنفتر�س، اأي�سا، اأن ال�ساق الي�سرى قد 

قررت اأن ت�سير باتجاه الي�سار، واأن ال�ساق اليمنى �سارت بالتجاه 

عن  ال�س�ؤال  اأن  البيان،  عن  وعني  اليمين.  نح�  اأي  المعاك�س، 

التجاه، الذي �سي�سلكه ج�سمنا، غاية في الب�ساطة: اإنه لن يتحرك 

البتة، ل في هذا التجاه، ول في التجاه المعاك�س. وكمثال اآخر، 

دعنا نفتر�س اأن المخ، �سار، ب�سبب تعر�سه لُجْرح معين، بحاجة 

ما�سة اإلى المزيد من الدم والأوْك�ِسيِجين، اإل اأن الأع�ساء الأخرى، 

اأي القلب والرئتين، ترف�س تزويده بما يحتاج، اأو اأنها تعرب عن 

ا�ستعدادها لتلبية حاجة المخ المتهالك، المخ �سفر اليدين، فقط، 

له، حاليا، على  قدرة  مقابلة، خدمة ل  تقديمه خدمة  في حالة 

ال�فاء بها، في ظل و�سعه الحرج. في لحظة من هذا القبيل، يدور 

ع�س�  حياة  ولي�س  كله،  الج�سد  حياة  اإنقاذ  ح�ل  طبعا،  ال�س�ؤال، 

معين.

والمالحظ، على الم�ست�ى العالمي، ه� اأن مئات، ل بل اآلف، 

بــالأزمــات  المنك�بة  الأقاليم  م�اطني  من  ماليين  قريب  وعما 

والحروب، يلج�ؤون اإلى اأوروبا، يحدوهم الأمل بحياة اأف�سل. وغني 

بغ�س  برمتها،  اأوروبــا  ت�اجه  م�سكلة  اإزاء  هاهنا  اأننا  البيان،  عن 

النظر، عما اإذا كان من واجب اأوروبا اأن ت�ستقبل اأعدادا اأقل، اأو ما 

اإذا كان من واجبها ا�ستقبال ه�ؤلء الالجئين اأ�سال، وب�سرف النظر 

يتظاهرون  الم�اطنين  بع�س  كان  فاإذا  م�اطنيها.  فعل  ردود  عن 

�سد ا�ستقبال الالجئين، فاإن م�اطنين اآخرين، يج�دن بالبركة على 

اأن  والم�ساعدة. علما  الع�ن  لهم  ويقدم�ن  وي�ا�س�نهم  الالجئين، 

اأنهم  اأو  الحال،  مي�س�ري  بال�سرورة،  لي�س�ا،  هاهنا،  المتط�عين 

اأنا�ٌس لديهم من المال ما يكفي لم�ساعدة الآخرين. اإن الأحداث 

الي�نانية،  ك��س  جزيرة  في  ال�سطح  على  طفت  التي  الأخــيــرة، 

اأفراد،  قبل  من  حتى  ُقدمت  الم�ساعدات  اأن  على  قاطع،  برهان 

يئن�ن هم اأنف�سهم تحت وطاأة ظروف حرجة. بهذا المعنى، فحتى 

منهم.  عــ�زا  اأكثر  هم  لمن  الع�ن،  يد  مــدوا  اأنف�سهم  المع�زون 

يد  مد  على  والــقــدرة  بالم�ساعدة،  الرغبة  فــاإن  يبدو،  ما  وعلى 

الع�ن، �سجية طبيعية، غريزة ب�سرية، غريزة ين�سبها الإ�سالم اإلى 

الغرائر الفطرية، التي ُجبل عليها الإن�سان، ويعتبرها ركنا اأ�سيال 

في الأخالقية وال�ستدامة، اللتين تلعبان دورا ج�هريا في الفكر 

القت�سادي الإ�سالمي. اإن هذا الميل الطبيعي، للكرم وال�سخاء، و 

»لعمل الخير«، ين�ساأ عن ا�ستعداد داخلي.

التبرع والمبادلة والتعاون 

اإن التبرع واحٌد من ثالث عالقات بينية (اقت�سادية). فالم�ستفيد، 

اأعني ال�سخ�س، الذي يمد له الآخرون يد الم�ساعدة ه�، من حيث 

المبداأ، �سخ�س مع�ز، �سخ�س محروم، �سخ�س يت�قف ق�ته على 

اإرادة المح�سن. وهكذا، فالمع�ز، المحتاج للع�ن والم�ساعدة، يظل 

مع�زا، طالما ظل المقتدر يحجم عن الراأفة به والإح�سان اإليه. اإنه 

ل قدرة له على التخل�س، بق�اه الذاتية، من اإ�سار الفقر والإمالق. 

وربما �ساأل المرء نف�سه، ابتداء من اأي و�سع اأو ظرف، يك�ن طالب 

الع�ن، مع�زا، فقيرا فعال؟ وغني عن البيان، اأننا هاهنا اإزاء م�ساألة 

اإليها و�سرحها،  اأي�سا، م�ساألة يتعين النظر  اجتماعية و�سخ�سية، 

ولعل  الأخــرى.  الجتماعية  الفئات  بحالة  مقارنتها  من  انطالقا 

الطفل الر�سيع والطفل النا�سئ،  خير مثال على ما نحن في �سدى 

حالهم  تدبير  على  لهم  قدرة  ل  الأطفال،  فه�ؤلء  عنه.  الحديث 

باأنف�سهم، وبالتالي، فاإنهم باأم�ّس الحاجة لع�ن وعطف اآبائهم، لي�س 

لتغطية حاجاتهم المادية، اأعني حاجات من قبيل الج�ع، والعط�س 

فح�سب، بل، وفي المقام الأول، لتلبية حاجتهم اإلى المحبة والحنان 

وال�سع�ر بالأمان وال�ستقرار، وذلك لكي يك�سب�ا ثقة باأنف�سهم، ومن 

اأجل اأن يك�ن�ا قادرين على التحلي بالق�ة، التي �سيحتاج�ن اإليها 

لبناء �سخ�سيتهم، ولكي يك�ن�ا، م�ستقبال، قادرين على فعل الخير 

في المجتمع. اإن التبرع لم�ساعدة المحتاجين، الذين تخط�ا �سن 

الفت�ة، الذين ما عدوا من النا�سئة، يمكن اأن يتم بنح� بارد فعال، 

اأعني يمكن اأن يتم من خالل التبرع ب�سيء من النق�د بال ابت�سامة، 

بال انفعال اإيجابي، وبال عطف واهتمام. وعلى �سعيد اآخر، يمكن 

اأن يتم هذا التبرع، بنح� ي�سبغ الق�ة والثقة بالنف�س، وبمعاني تنم 

عن عزيمة اأكيدة على تقديم  الم�ساعدة من القلب للقلب، والرغبة 

اأن يمنح  اأمل،  في الم�ا�ساة بكل الم�ساعر الإن�سانية، وذلك على 

هذا كله المحتاج الأمل والق�ة على تدبير الحال. وبقدر تعلق الأمر 

التبرعات  ح�سد  اإلى  الهادف  المنهج  هي  الزكاة  فاإن  بالإ�سالم، 

اإ�سباع  ويتم  المحتاجة.  الجتماعية  الفئات  ل�سد حاجة  النقدية، 

هذه الحاجات، اإما بناء على حاجة ال�سخ�س المعني، لمبلغ نقدي 

الذي  الدخل  ي�ساوي  اأو  ال�سن�ية،  الدخ�ل  مت��سط  يعادل  معين، 

يحتاج اإليه، دائما، اأو الذي ه� باأم�س الحاجة اإليه، طيلة الفترة، 

التي يك�ن فيها، عاطال عن العمل.

الأفــراد،  بين  القت�سادية  للعالقة  الثانية،  ال�سيغة  وتت�سف 

بتبادل متناظر ي�س�ده التكاف�ؤ وقيم ال�سلع، التي تتم مبادلتها. اإن 

بين  العالقة  اأن  يعني  ل  حرة،  �س�ق  في  المختلفة،  ال�سلع  تبادل 
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النا�سطين في هذه ال�س�ق، هي عالقة تابع ومتب�ع، فال�احد منهم 

حر، ي�ستطيع اختيار نا�سط اآخر يرغب بمبادلة �سلعته. اإن �سيغة 

فالنا�سط�ن  ممكن.  ربح  اأكبر  تحقيق  اإلــى  تهدف  هــذه،  العالقة 

اأن  يرون،  ول  الخا�سة،  تحقيق م�سالحهم  اإلى  ي�سع�ن  اقت�ساديا 

اأن تُ�سبع  ثمة عالقة تابع ومتب�ع، تربط بينهم، فحاجاتهم يمكن 

من خالل الم�ارد القت�سادية، المتاحة لهم، اأو من خالل ما لديهم 

من و�سائل مالية.

اآخــر،  اأو  وبنح�  التعاون.  بخا�سية  الثالثة  العالقة  وتت�سم 

التجديدية،  النظر  وجهة  من  مرحلة  اأعلى  العالقة  هذه  تج�سد 

وفيما يت�سل بالتكاتف بين بني الب�سر ــ راجع بهذا ال�ساأن مقالة 

مارك تيركي�سيدي�س Mark Terkessidis، اأي�سا، المن�س�رة في هذا 

يمكن،  العالقة،  من  الم�ست�ى  فهذا  وفن.  فكر  مجلة  من  العدد 

هذه  اأن  بيد  ــاح،  الأربـ جني  في  الرغبة  عليه  ت�سيطر  اأن  حقا، 

اأن  اأي هذه العالقة، يمكن  الرغبة، لي�ست �سرورة حتمية. فهي، 

تك�ن خليطا، يجمع بين كال البعدين المذك�رين اأعاله، يمكن اأن 

الربح. فعن�سر  لتحقيق  وال�سعي  التعاون،  الرغبة في  بين  تجمع، 

خا�سية  ال�سياق  هــذا  في  ي�سكل  المعاك�س،  العن�سر  التعاون، 

متميزة. اإن الإ�سالم يُجيز، في هذا ال�سياق، �سيغ تعاقد عديدة، 

المحتاجين  الأعمال،  ولرجال  الأمــ�ال،  روؤو�ــس  لأ�سحاب  ت�سمح 

تحقق  م�ستركة،  اإنتاجية  م�ساريع  وي�ؤ�س�س�ا  يتكاتف�ا،  اأن  للمال، 

متطلبات  تراعي  العام،  ال�سالح  وتراعي  المت�خي،  الربح  لهم 

التعاون والتكاتف: اأعني، مثال ولي�س ح�سرا، اأن الإ�سالم اأباح عقد 

 ) Joint Venture المرابحة، وعقد الم�ساركة، ال�سبيه بما ي�سمى

�سركة محا�سة). كما اأباح الفقه الإ�سالمي �سركة ال�ج�ه، وه� ن�ع 

من ال�سركات يق�م على ثقة التجار بال�سركاء.

يجري،  الــثــالث،  العالقات  هــذه  من  واحــدة  كل  �سياق  وفــي 

على  معينة  فائدة  فر�س  حاليا،  ال�سائد  القت�سادي  نظامنا  في 

القرو�س، المراد منها اإ�سباع مختلف الحاجات ال�سرورية. وبهذا 

المفه�م  بح�سب  الآخــر،  البع�س  مع  بع�سنا  تعامل  فاإذا  المعنى، 

�سيتعين  اأنه  في  مراء  ل  الربح،  تعظيم  على  القائم  القت�سادي، 

الثالث  العالقات  كافة  في  منفعتنا،  تعظيم  واأبــدا،  دائما  علينا، 

ماديا  قيمتها  تحديد  يمكن  هــذه،  منفعتنا  اأن  علما  المذك�رة، 

ونقديا، ويمكن تعظيمها من خالل تحقيق نف�س القدر من المنفعة، 

حتمي،  بنح�  يجري،  المال،  اقترا�س  وعند  ممكنة.  كلفة  باأقل 

الحديث عن الفائدة. عالوة على هذا، فاإن القر�س م�سم�ن من 

خالل ثروة المقتر�س. وبهذا المعنى، لي�س ثمة ج�اب �ساٍف على 

الط�ق،  لك�سر  الب�سر،  بن�  يفعله  اأن  ينبغي  بما  المتعلق،  ال�س�ؤال 

الذي تفر�سه عليهم بالأخ�س العالقة الأولى، من العالقات الثالث 

المذك�رة، اأعني ماهية ال�سبيل المتاح، للح�س�ل على راأ�س المال، 

حينما ل تك�ن لدى الإن�سان، ال�سمانات المطل�بة للح�س�ل على 

القر�س المطل�ب.

اأنف�سهم  م�ساعدة  واأبــدا،  دائما  ي�ستطيع�ن،  ل  الب�سر،  فبن� 

باأنف�سهم، ول تدبير حالهم من تلقاء اأنف�سهم. وفي حالت من هذا 

القبيل، من الم�ستح�سن، طبعا، مد الع�ن لهم وم�ساعدتهم، على 

لهم على تحملها.  التي ل قدرة  الأعباء  ينف�س�ا عن كاهلهم،  اأن 

وفي هذا كله، ل يج�ز لنا، اأن نن�سى، اأن تقديم هذه الم�ساعدة، 

الإ�سالم،  اإن هذه هي وجهة نظر  ذاته.  بديهي، وا�سح بحد  اأمر 

الج�سد  مثل  مثله  المجتمع  اأن  يرى  بالذات،  ال�سبب  ولهذا  فه�، 

ال�احد، ينم� نم�ا �سليما، ويك�ن مفعما بال�سحة والعافية، فقط، 

حين يتعا�سد �سائر اأع�سائه ويتكاتف�ن لنجدة بع�سهم بع�سا. واأن 

حاجته  تجاهل  اأو  ال�احد،  الج�سد  اأع�ساء  من  بع�س�  ال�ستهانة 

ال�سحيح،  للنم�  ال�سليم  الت�س�ر  مع  تتنافى  والم�ساعدة،  للع�ن 

والتط�ر الم�ستدام.

تحريم الفائدة  

لي�س ثمة �سك في اأن تحريم الفائدة على الأم�ال المقتر�سة، هي 

وفي  الإ�سالمي.  المالي  القت�ساد  خ�سائ�س  اأ�سهر  من  خا�سية 

ال�سياق نف�سه، يُحرم الإ�سالم على الم�سلم دفع الفائدة اأي�سا. اإن 

المتاجرة فقط هي الأمر المباح هاهنا. علما اأن الإ�سالم يُ�سير، 

اأن  باعتبار  المبذول،  الجهد  مبداأ  اأهمية  اإلى  ال�سياق،  هذا  في 

بالن�سبة  اأما  الربح.  من  هام�س  على  الح�س�ل  يُبرر  المبداأ،  هذا 

مع  يتنافى  الفائدة،  اأخــذ  اأن  ه�  ال�ا�سح،  الأمــر  فــاإن  للفائدة، 

اأم�اله  مبداأ الجهد المبذول، ويحر�س �ساحب المال، على ترك 

تعمل ع��سا عنه، اأي يحر�سه على زيادة ثروته من خالل ف�ائد، 

�سيما  بال، ل  اأي مخاطر ذات  المقتر�س، بال  يح�سل عليها من 

اإذا ما قارنا مخاطره بالمخاطر التي يتحملها التاجر العادي ــ اأي 

رجل الأعمال، الذي يح�سل على هام�س ربح معين، لقاء تحمله 

المخاطر الكثيرة، الحافة بم�سروعه، علما اأن هام�س الربح هذا، 

يت�قف، في نهاية المطاف، على قيمة ال�سلعة المباعة.

وعلى خلفية الإ�سكالية الكامنة في م��س�ع الفائدة، من حق 

المرء، اأن ي�ساأل، عن ماهية النقد ووظيفته. ومن خالل مناق�سته 

لمبادلة �سلعة باأخرى تختلف عنها، وفي �سياق ت�سليطه ال�س�ء على 

الحق، الذي ي�سمح للمرء، اأن يقارن بين �سيئين ل خا�سية تجمع 

بينها، يت��سل الفقيه الكبير اأب� حامد الغزالي، في م�ؤلفه الم��س�م 

المقارنة  اأن هذه  مفادها  مهمة،  فكرة  اإلى  الدين«،  عل�م  »اإحياء 

اأمر ممكن، فقط، في حالة مقارنة ال�سيئين، ب�سيء ثالث، ب�سيء 

ل خا�سية له. وبالن�سبة للغزالي، فاإن النقد ه�، في ال�اقع، هذا 

ال�سيء الثالث. ولهذا ال�سبب بنح� مخ�س��س، يمار�س النقد دور 

القا�سم الم�سترك، بح�سب ت�س�رات الغزالي، يمار�س دور ال��سيلة، 

القادرة على قيا�س قيم كافة ال�سلع الأخرى، على م�ست�ى العالم. 

اإلى  �سلعة،  اإلى  ذاتها،  القيم  قيا�س  و�سيلة  تتح�ل  وحينما  ولكن، 

ب�ساعة، حالها في ذلك، حال باقي الب�سائع، ل مراء، في اأن هذا 

التح�ل، �سيُعر�س لي�س النظام النقدي فح�سب، بل واأ�سعار ال�سلع 

اأي�سا، اإلى ت�س�هات وخيمة. اإن المتاجرة بالنقد، تعني في نهاية 

المطاف، المتاجرة بالَديْن، تعني اأن هذا الدين ذاته، قد تح�ل اإلى 

ب�ساعة يمكن اأن تباع وت�سترى في الأ�س�اق.
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وهكذا، واإن عاجال اأو اآجال،  تختفي عرى الترابط القائم، بين 

القرو�س الممن�حة لقاء معدل فائدة معل�م، والقت�ساد الحقيقي، 

القت�ساد المنتج، وتتح�ل، من ثم، �س�ق القرو�س، �س�ق التم�يل 

اقت�ساٍد مالي،  اإلى  اقت�سادي قائٍم بحد ذاته،  اإلى قطاع  نف�سها، 

المتاجرة  خالل  ومن  ف�ساعدا،  الآن  من  ي�ستطيع،  اقت�ساد  اإلى 

اأن ينم�  بالقرو�س، وعلى خلفية نظام الفائدة والفائدة المركبة، 

ويت�سع بمعدلت متزايدة، وبنح� م�ستقل عن القت�ساد الحقيقي. 

القت�ساد  بين  الترابط،  عرى  اختفاء  عن  النا�سئة  ــات  الأزم اإن 

بل  ل  يمكن،  التي  الأزمــات،  هذه  ــ  الحقيقي  والقت�ساد  المالي 

نتائج مدمرة على  وراءهــا  تخلف  ــ  بنح� محت�م  تن�ساأ  اأن  يجب، 

بكثير  الخا�س  المالي  ال��سع  على  وبالتالي  الحقيقي،  القت�ساد 

من بني الب�سر، كما لحظنا ذلك في الأزمة المالية والقت�سادية 

الدولية الأخيرة.

تقريبا،  الممكن،  غير  من  الراهن،  القت�سادي  الظرف  في 

الح�س�ل على قرو�س، من غير تقديم �سمانات، تقلل من مخاطر 

العجز عن ا�سترجاع قيمة القرو�س الممن�حة. وي�سفر هذا ال��سع، 

ظه�ر  عن  المنا�سبة،  ال�سمانات  بتقديم  المقتر�س  مطالبة  اأي 

ت�س�ٌر  فاأكثر،  اأكثر  يتر�سخ  ناحية  ال�سلبية: من  ورطتين غاية في 

مفاده اأن الَمِدينين اأنا�ٌس ل ي�سددون ما بذمتهم من دي�ن بالم�عد 

المتفق عليه، اإذا ما اأعفاهم المرء من تقديم ال�سمانات ال�افية. 

الَمِدين  باأن  العتقاد  ير�سخ  الت�س�ر  هذا  اأن  البيان،  عن  وغني 

�سخ�س ل يت�سف بالأخالق الحميدة، ول ينفذ اللتزامات، التي 

وعد بتنفيذها. ومن ناحية اأخرى، وعلى خلفية هذه الت�س�رات، 

ي�سبح اقترا�ُس راأ�س المال، �ساأنا �سعب المنال، بالن�سبة ِلَمن ل 

�سمانات لديه، ل بل قد يحرم هذا ال�سخ�س، كلية من الح�س�ل 

على ما يحتاج اإليه من قر�س. ول غرو اأن و�سعا من هذا القبيل 

الن�ساط  فــي  الم�ساركة  اإمكانية  مــن  المعني  ال�سخ�س  يحرم 

للدولة على  المالية،  التبعية  التحرر من  القت�سادي، ومن فر�س 

�سبيل المثال.

الت�صاركية والتكافل  

 (Sharing اإن الفكرة الأ�سا�سية، التي يق�م عليها القت�ساد الت�ساركي

اإلى  الب�سر  بني  ت�سنف  النت�سار حاليا، ل  المتزايد   ،Economy)

ال�سنفين �سنفا واحدا تطلق  بل تجعل من  م�ستهلكين ومنتجين، 

اأن جذور هذه  البيان  وغني عن  الم�ستهلك.  ــ  المنتج  ا�سم  عليه 

الإ�سالمية،  الم�سادر  من  العديد  في  ت�سرب  الأ�سا�سية،  الفكرة 

الأمر،  اأن  بيد  الأول.  المقام  النب�ية في  والأحاديث  القراآن  وفي 

تتناول هذه  الإ�سالمية،  الن�س��س  اأن  تتعين مالحظته، ه�  الذي 

الفكرة، باعتبارها الأ�سا�س، الذي تُبنى عليه دعائم مجتمع التكافل 

الجتماعي والقت�سادي (Caring Society)، اأي تُبنى عليه دعائم 

مجتمع، ل تقع فيه م�سئ�لية تاأمين الحاجات ال�سرورية، لجمه�ر 

معينة  م�ساريع  عاتق  على  ول  الدولة  عاتق  على  ل  المحتاجين، 

ال�سرورية  الم�ؤهالت  لديه  اأي�سا،  بل وعلى عاتق كل فرد  فقط، 

والكفاءة المنا�سبة. ففي �سدر ال�س�رة الثانية، �س�رة البقرة، ي�سف 

القراآن الم�ؤمنين باأنهم هم اأولئك „الَِّذيَن يُ�ؤِْمنُ�َن ِباّلَغيِْب َويُِقيُم�َن 

لَ�ات ومما َرَزْقناهم يُنِفُق�ن“. والأمر ال�ا�سح من �سياق هذه  ال�سَّ

الآية، ه� اأننا هاهنا اإزاء مفه�م يختلف كلية عن مفه�منا، الدارج، 

للِملكية الخا�سة، فنحن هاهنا اإزاء مفه�م يعني، في معناه الدقيق، 

اأن ال�سلع، التي ي�ستح�ذ عليها الإن�سان، هي لي�ست ُملكه في واقع 

الحال، بل هي ُملك اهلل تعالى.

وذات  المدى،  بعيدة  نتائج  هــذه،  النظر  وجهة  على  وتترتب 

اأهمية كبيرة بالن�سبة لمفه�م وتط�ر القت�ساد الت�ساركي. ومما ل 

�سك فيه ه� اأن التفكر بمغزى الحديث النب�ي القائل باأن „طعام 

ال�احد يكفي الثنين وطعام الثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة 

مغزى  على  ال�ق�ف  على  تاأكيد،  بكل  ي�ساعدنا  الثمانية“،  يكفي 

القت�ساد الت�ساركي، على مغزاه، باأن الأ�سياء ــ ال�سلع ال�ستهالكية 

لإ�سباع  مخ�س�سة  تظل  ما،  �سخ�س  قبل  من  عليها  الم�ستح�ذ  ــ 

حاجات هذا ال�سخ�س. اأما ما يزيد على حاجته، فاإن ملكيته تظل 

اأفراد اآخرين، لي�س لديهم  في ح�زته، اإل منفعته ت�سبح من حق 

�سيء، ي�ستطيع�ن من خالله، اإ�سباع حاجاتهم، اأو اأن ما لديهم، ل 

يكفي، لإ�سباع حاجاتهم ال�سرورية بالكامل. ويمكننا اأن ن�ست�سهد 

في هذا ال�سياق، بالمطاعم ومتاجر الم�اد الغذائية، التي تف�سل 

رمي، الم�اد الغذائية، التي لم ت�ستطع ت�سريفها، اأو التي ل يج�ز لها 

بيعها، في الي�م التالي، في المزابل،  بدل من اأن تتبرع بها للجياع 

والمحرومين. اإن هذا التعامل مع الم�اد الغذائية، يبين لنا حقيقة 

المعايير الدارجة. فالمحك الق�يم لتقييم ال�سل�ك، ل يكمن في 

مدى ان�سجام �سل�ك هذا الفرد اأو ذاك، مع م�ستلزمات التكاتف 

الجتماعي، ومتطلبات ال�ستدامة، بل في نتائجه القت�سادية، في 

مقدار الربح الناتج عنه. وبهذا المعنى، فاإن الجدارة، تحتم، في 

متطلبات  مع  ياأتلف،  ما  قليال  �سل�ك،  انتهاج  الحالة،  هذه  مثل 

التكافل الجتماعي، وق�اعد الأخالق الحميدة.

بوؤرة الهتمام، هو الإن�صان ولي�س الربح  

حقا، ي�ستر�سد، المنهج الإ�سالمي اأي�سا، بمبداأ ال�سل�ك القت�سادي 

الر�سيد، اأي بالمبداأ، الذي يطالبنا، بتحقيق اأكبر قدر من المنفعة، 

تن�ساأ  حيثما  �سالحيته،  يفقد  المبداأ،  هذا  اأن  بيد  كلفة،  باأدنى 

اأي  اأ�سراٌر اجتماعية. فعندما تن�ساأ عنه تكاليف اجتماعية،  عنه 

�سلبيات اجتماعية، ل تبقى الأول�ية، عندئذ، للتكاليف القت�سادية. 

كلفة،  باأدنى  ممكنة  منفعة  اأكبر  تحقيق  مبداأ  فاإن  المعنى،  بهذا 

يفقد �سالحيته، قطعا، حينما ي�سفر عن ظلم اجتماعي، وحيف 

يحابي  اأي حينما  ثالث،  كاهل طرف  تبعاته على  تقع  اقت�سادي، 

فئة على ح�ساب فئة اأخرى، من فئات المجتمع. وهكذا، فبالن�سبة 

ب�ؤرة  الربح  ولي�س  الإن�سان  ي�سكل  الإ�سالمي،  القت�ساد  لمنظ�ر 

الهتمام.

وفي هذه الإ�سكالية، تلعب ال�س�ق، والنا�سط�ن فيها، دورا غاية 

فاإنه  المدينة،  اإلى  مكة  من  محمد  هاجر  فحينما  الأهمية.  في 
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بل  دولة،  نف�سه حاكم  من  يجعل  ولم  دولة،  تاأ�سي�س  يُعلن عن  لم 

الم�ؤمنين  تمتع  الف�سل في  وقتذاك،  لهما،  كان  م�ؤ�س�ستين،  �سيد 

ب�سفته  الم�سجد  وال�س�ق.  الم�سجد  باهر:  اقت�سادي  بازدهار 

ذلك  وب�سفته  الروحي،  ال�سم�  وبل�غ  للتفكر  المنا�سب  المكان 

المكان، اأي�سا، المخ�س�س، للتعبد واأداء �سعائر الدين الإ�سالمي. 

علما اأن طق��س العبادة هذه، كانت تنط�ي على تر�سيخ الت�س�رات 

اإن�ساني،  اقت�سادي  نظام  بتحقيق  الكفيلة  الإ�سالمية،  الأخالقية 

الأخالقية  الــمــبــادئ  اأن  اإلــى  الإ�ــســارة،  مــن  لنا،  بــد  ول  عـــادل. 

اأنها مبادئ ك�نية، ل  اإليها، على  الإ�سالمية كان قد جرى النظر 

كل  من  تراعي،  �سماوية  ر�سالة  اأنه  على  ي�ؤكد  الإ�سالم  اأن  �سيما 

ال�ج�ه، الطبيعة الب�سرية.

به  ت�ستر�سد  الــذي  النقدي،  ــ  المادي  المنظ�ر  من  وبــدل 

) ال�س�ق  النا�سطين في  بالعتبار ج�هر  الإ�سالم  ياأخذ  ال�س�ق، 

اأكبر، من القدر،  اأي ج�هر الإن�سان)، بنف�س القدر، ل بل بقدر 

الذي ياأخذ به المنظ�ر المادي ــ النقدي، مقرا بذلك، اأن ال�س�ق 

هي المكان المنا�سب لتحقيق الربح وال�سالح العام في اآن واحد. 

على �سعيد اآخر، يكت�سب الم�سجد، دور المكان المركزي، لتعلم 

تُ�ساغ  المكان،  هذا  ففي  العادل.  القت�سادي  الن�ساط  اأ�س�س 

المختلفة،  والمعايير  الأخالقي،  لل�سل�ك  الأ�سا�سية،  ال�سروط 

القت�سادية.  والمعامالت  الم�سائل  في  بها،  اللتزام  ال�اجب 

وج�د  على  القت�سادية،  الأفكار  تطبيق  يت�قف  المعنى،  وبهذا 

والمتطلبات  الأخالقية،  ال�سروط  الأفــراد،  تلهم  روحية،  تربية 

وجهة  ومن  ال�سبب،  ولهذا  الحميد.  ال�سل�ك  لنتهاج  ال�سرورية 

النظر الإ�سالمية البحتة، فاإنه لي�س بكاٍف، اأن يلبي هذا القت�ساد 

اأو ذاك، المتطلبات النا�سئة عن الحتميات القت�سادية فقط، بل 

ال�اجب  الروحية،  العنا�سر  يلبي  اأن  القدر،  وبنف�س  اأي�سا،  عليه 

جانب  واإلــى  وهكذا،  العملية.  القت�سادية  الحياة  في  ت�افرها 

المراد  التدخالت  اأعني  الأ�س�اق،  عمل  في  ال�سيا�سة  تدخالت 

بتحقق  الهتمام،  من  مندوحة  ل  الأ�س�اق،  ت�جيه  خاللها  من 

قدر معق�ل من الروحية، لدي الفرد ال�احد. فبهذا النح�، يك�ن 

الدينية،  الخلفيات  ال�سرورية لأن تظل  التدابير  اتخاذ  بالإمكان 

حية في المعامالت، والن�ساطات القت�سادية المختلفة. اإن هذه 

وتاأمالت  تعبدية،  فاأكثر، من خالل �سيغ  اأكثر  تتر�سخ  الخلفيات 

وهكذا،  ال�احد.  الي�م  في  متعددة  مرات  مزاولتها  تتم  روحية، 

بالمجتمع  الهتمام  فت�سمل  بــالــذات،   الهتمام  دائــرة  تت�سع 

الأحا�سي�س  تبني  على  الــقــدرة  اإن  البيئي.  النظام  وب�سالمة 

الم�سيطرة على الآخر، اأعني القدرة على و�سع الذات في م��سع 

الآخــر،  ال�سخ�س  وبين  بينك  الأدوار  وتبادل  الآخــر،  ال�سخ�س 

ال�سمانة  هي  القدرة،  هذه  اأعني  لأنها،  وذلك  تعزيزها،  ينبغي 

الأكيدة، لأن ي�سع المرء نف�سه م��سع ال�سخ�س الآخر، في نهاية 

المطاف.

المرء  يتحدث  اأن  بمكان،  ال�سع�بة  من  فاإن  �سائع،  ه�  وكما 

عن العدالة، وكاأنها �ساأن وا�سح المعالم، وكاأنها م��س�ع ل مجال 

�سبيل  ي�جد  ل  اأنــه  هــذا،  اإلــى  اأ�سف  م�سم�نه.  على  لالختالف 

وا�سح المعالم، لتحقيق العدالة. ولهذا ال�سبب، بنح� مخ�س��س، 

ال�احد،  الي�م  في  متعددة  مرات  الدينية  ال�سعائر  بع�س  تُمار�س 

في  لآخــر  حين  من  الإ�سالمية،  الدينية  المنا�سك  بع�س  ــ�ؤدى  وتُ

العام، باعتبار اأن تاأدية هذه الفرائ�س والمنا�سك، ريا�سة روحية، 

ت�ساعد على تربية الفرد ال�احد روحيا، وتح�سه على عمل الخير. 

الحياة  في  يكت�سب  الخير،  عمل  اأعني  التجريدي،  الفر�س  فهذا 

القت�سادية، اأهمية عظيمة، ويلعب فيها دورا حا�سما. ففي نهاية 

المطاف، فاإن الحياة القت�سادية، ما هي في ال�اقع، اإل عالقات 

بين بني الب�سر، عالقات هي من ناحية، ا�ستغاثة ي�سرخ بها طالب 

الع�ن  تقديم  على  القدرة  ثانية،  ناحية  ومن  والم�ساعدة،  الع�ن 

النقدية.  بالم�ساعدة  مده  خالل  من  اإغاثته،  المحتاج،  واإغاثة 

الت�سافر  اأن حياتنا القت�سادية �سيغة من �سيغ  واإذا ما اعتبرنا 

تع��س  مقابل  ما  �سلعة  (مقاي�سة  المتبادل  والتكافل  الم�سترك، 

م��سع  في  نف�سه،  منا  واحد  كل  ي�سع  اأن  على  والقدرة  نقدي)، 

الخا�سة،  الم�سالح  بين  الن�سجام  ين�سا  عندئذ  الآخر،  ال�سخ�س 

بالمعل�مات غير  النتفاع  ويفقد قدرته على  ال�ستغالل  ويتراجع 

ت�سحية  اإلى  كله  هذا  ي�ؤدي  اأن  غير  من  متكافئ،  بنح�  الم�زعة 

الفرد ال�احد بحقه في جني الربح.

  �صهيل ثابتي   باحث مهتم بمبادىء الأخالق القت�سادية الإ�سالمية 

وم�ست�سار مجل�س الطلبة والجامعيين الم�سلمين.

http://www.ramsa-deutschland.org/

ترجمة عدنان عبا�س علي

http://http://www.ramsa-deutschland.org/
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I حقق النظام المالي الإ�صالمي انت�صارا معتبرا في الكثير من البلدان 

الإ�صالمية. ونال العتراف في العديد من الدول الأخرى بما فيها بع�س الدول 

الأوربية، باعتباره بديال محتمال للنظام المالي التقليدي. والمالحظ هو اأن 

ت�صورات الجمهور ب�صاأن النظام المالي الإ�صالمي غالبا ما تنطلق من ت�صورات 

مثالية، تنم عن وجود �صوء تقدير للحقيقة ما ي�صهم في اإن�صاء تقييمات زائفة.

    

االقت�شاد المالي االإ�شالمي

تطلعات مثالية وتقييمات زائفة ونجاحات بينة

VOLKER NIENHAUS    فولكر نينهاو�س

اإن القراآن يُحرم الربا والمي�سر وبيع الغرر (اأي عق�د البيع وال�سراء 

الم�سلم،  على  يفر�س  كما  العاقبة).  والمجه�لة  المعل�مة  غير 

اجتناب الرج�س، فالَخْمُر ولحم الخنزير والم�اد الإباحية، محرم 

على الم�سلم تعاطيها واإنتاجها والمتاجرة بها اأو تم�يل �سفقاتها. 

ياأخذ  باأن  ملزٌم  الإ�سالمي  المالي  القت�ساد  فاإن  المعنى،  وبهذا 

ومهما  عنها.  ونَهى  القراآن  حرمها  التي  الأفعال،  كافة  العتبار 

كانت الحال، فخالل ح�الي ن�سف قرن من ال�سنين، تط�رت اأفكار 

اإلى تطبق الت�س�رات الإ�سالمية في اقت�ساديات  ومناهج، ت�سعى 

القت�سادية  النظر  وجــهــات  بين  الت�فيق  تــحــاول  اأي  حديثة، 

الإ�سالمية ومتطلبات القت�ساديات الحديثة. بيد اأن الأمر، الذي 

ل تف�تنا الإ�سارة اإليه، ه� اأن التقدم الحا�سل في النظام المالي 

الإ�سالمي، غالبا ما يتم تقييمه انطالقا من معايير غير منا�سبة.

١ تطلعات مثالية  

عم�ما، يمكن الق�ل اإن تط�ر النظام المالي الإ�سالمي، قد تحدد 

من خالل الهدفين المثاليين التاليين: من ناحية، التطلع لتح�سين 

ثانية،  ناحية  ومن  الفقيرة،  ال�سكان  لفئات  المعا�سي  الم�ست�ى 

الرغبة في تحقيق نظام مالي فريد، واكثر تف�قا، برغم التزامه 

بتحريم الفائدة على راأ�س المال.

١. ١( الرغبة في مراعاة ال�صالح العام  

فري�سة  ولأداء  م�سلم.  كل  على  مكت�ب  فر�س  الحج  رحلة  اإن 

الحج وتدبير تكاليفها الباهظة، بالن�سبة للفقراء الم�سلمين بنح� 

مخ�س��س، ل مندوحة للمرء من اأن يدخر �سيئا من المال، على 

ي�ست�دع�ن  ل  منهم  الكثير  وكــان  الزمن.  من  ط�يلة  حقبة  مدى 

................................................ ...................................................................................................................................................

ر�صم بياني لحجم وهيكل القطاع المالي الإ�صالمي
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اكتنازها تحت  اأو ذاك، بل يف�سل�ن  الم�سرف  مدخراتهم في هذا 

ال��سادة، اأو ما �سابه ذلك من الم�ا�سع الماأم�نة من وجهة نظرهم، 

رغبة منهم في األ تتعر�س مدخراتهم للِرْج�س، الناجم عن اأخذ الربا. 

قيمتها  بع�س  لخ�سارة  عر�سة  مدخراتهم  كانت  هــذا،  وبتحفظهم 

الأ�سعار.  فيم�ست�يات  الحا�سل  الم�ستمر  الرتفاع  جراء  الحقيقية 

�سروطا  عليهم  يفر�س�ن  ُمْقِر�سين  اإلى  اللج�ء  على  اآخــرون  ودرج 

ُمْجِحَفة، ويتقا�س�ن منهم معدلت فائدة عالية جدا ن�سبيا، اأو من 

خالل بيع م�ساكنهم، ودوابهم وما �س�ى ذلك من ثرواتهم الب�سيطة، 

وذلك لتم�يل رحلة الحج. واإذا عادوا اإلى ديارهم بعد ق�ساء حجهم، 

عليهم  تراكمت  وقد  اأنف�سهم  يجدون  حيث  بالغ،  حرج  في  وقع�ا 

خ�سروا  اأنهم  اأو  عليهم،  ُفر�ست  التي  الفاح�سة،  والف�ائد  الدي�ن 

عبد  اأونك�  راأى  وهنا،  الم�سادر.  هذه  باع�ا  بعدما  رزقهم  م�سادر 

العزيز، اأن غياب الفر�س الدخارية، المدرة للفائدة، عامل ج�هري 

الفردية  القت�سادية،  النظر  وجهة  من  ال�سارة،  ال�سل�كيات  لن�ساأة 

والكلية. وانطالقا من هذا الت�س�ر، عر�س اأونك� عبد العزيز على 

حك�مة ماليزيا في العام ١٩٥٩، „خطة لتدارك ال��سع القت�سادي 

كانت  الخطة  هذه  اأن  علما  م�ستقبال“،  الحج  يــروم  لمن  الخا�س 

اأ�سفر، في عام ١٩63، عن ن�ساأة »�سركة  قد غدت الأ�سا�س، الذي 

وتط�رت   .(Pilgrims Savings Corporation) الحجاج«  مدخرات 

هذه ال�سركة فن�ساأ عنها تاب�نغ حاجي (Tabung Haji)، اأي »�سندوق 

الدخار للحج« (Pilgrims Fund Board)، الذي ه� م�ؤ�س�سة مالية، 

تهدف اإلى ا�ستقطاب المدخرات، العائدة لالأفراد الراغبين في اأداء 

المدخرات،  هذه  ل�ستثمار  والمتطلعين  م�ستقبال،  الحج،  منا�سك 

بالأ�سل�ب الحالل، وفي م�ساريع غير محرمة �سرعا. اإن هذا الإجراء 

اأي�سا، تحقيق  لهم،  ويتيح  بل  الثقة فح�سب،  لي�س  المدخرين  يمنح 

ارتفاع لرب�ي في ح�ساباتهم الدخارية. واإذا كان هذا ال�سندوق، قد 

بدا في اأول ن�ساأته، برنامجا مت�ا�سعا، مخ�س�سا لم�ساعدة الفقراء، 

من �سكان الأرياف في المقام الأول، اإل اأنه تط�ر فيما بعُد، وارتقى 

اإلى اإحدى كبرى الم�ؤ�س�سات الإ�سالمية المكلفة باإدارة الأ�س�ل في 

ماليزيا.

للمدينة  �سمم  قــد  الــنــجــار،  اأحــمــد  ــان  ك ــر،  اآخـ �سعيد  على 

الأهمية،  متميز  م�سروعا   ،١٩63 العام  في  غمر،  ميت  الم�سرية 

فر�س  بال  الحجم،  ومت��سطة  �سغيرة،  م�ساريع  تم�يل  اإلى  يهدف 

ف�ائد على الراأ�سمال المقتر�س. وكانت ركيزة انطالقته، تنبع من 

مالحظته، اأن فقراء القرويين، يدخرون اأي�سا، �سيئا من مداخيلهم، 

المثال،  �سبيل  (على  م�ستقبال  الناجمة  النفقات  لم�اجهة  وذلك 

اأو  والبنات،  الأبناء  زواج  نفقات  لتغطية  المخ�س�سة  المدخرات 

لتغطية النفقات المحتملة، التي قد تن�ساأ، م�ستقبال، جراء التعر�س 

لالأمرا�س، اأو الإ�سابة بالعجز عند بل�غ �سن ال�سيخ�خة). بيد اأن 

ه�ؤلء ال�سكان كان�ا قدر درج�ا على الدخار باأ�سل�ب ل نفع فيه، 

القت�ساد  لم�سلحة  بالن�سبة  ول  الخا�سة،  لم�سلحتهم  بالن�سبة  ل 

اإيداعهم  طريق  (عن  مالية  ثروة  يك�ن�ن  ل  فالمدخرون  ال�طني: 

مدخراتهم في دفاتر الت�فير مثال)، بل هم يف�سل�ن الدخار في 

في  اأو  والحلي  الذهب،  قبيل  من  ثــروات  في  العينية،  الــثــروات 

اأنهم مجبرون على  المعمرة. ومعنى هذا، ه�  ال�ستهالكية  ال�سلع 

منهم،  العينية  الأ�س�ل  هذه  ل�سراء  ناحية،  من  التجار،  مراجعة 

اإلى  الحاجة  ت�ستجد  حينما  لهم  اإياها  لبيعهم  اأخرى،  ناحية  ومن 

عند  م�ساعفا:  ربحا  منهم  التجار  يجني  وهكذا  ال�سائلة.  النق�د 

البيع وعند ال�سراء. وكانت المعامالت المتعلقة بهذا ال�سنف من 

ال�طني  والقت�ساد  بل  فح�سب،  المدخرين  لي�س  تكبد  الدخــار 

اأي�سا، تكاليف باهظة: فالنقد يج�سد ق�ة �سرائية، يج�سد و�سيلة 

لقتناء مختلف ال�سلع. وحينما تنتقل هذه الق�ة ال�سرائية (ب�ا�سطة 

هذه  فــاإن  الم�ساريع،  اإلــى  المدخرين  من  المالية)  الم�ؤ�س�سات 

المنتجة،  المجالت  في  ا�ستثمارها  على  قادرة  �ستك�ن  الم�ساريع 

اإذا ا�ستخدم المدخرون  اأما  وتحقيق قدر معين من فائ�س قيمة. 

يع�د  ول  تنفد،  فاإنها  ادخارية«،  »�سلع  لقتناء  ال�سرائية،  الق�ة 

النظر  وجهة  فمن  الإنتاجية.  لال�ستثمارات  بالن�سبة  مفع�ل  لها 

ل  العينية،  ال�سلع  لقتناء  المدخرات  تخ�سي�س  فاإن  القت�سادية، 

اإل.  لي�س  ا�ستهالك  اإنــه  الأحــ�ال،  من  حال  بــاأي  ادخــارا  يج�سد 

مدخراتهم،  تخ�سي�س  في  �سل�كهم  المدخرون  غير  فل�  وهكذا، 

ال�سلع  على  مثال)  الت�فير  دفاتر  (بهيئة  المالية  الثروة  وف�سل�ا 

ا�ستثمارات  �س�ب  ال�سرائية  الق�ة  ت�جيه  بالإمكان  لكان  العينية، 

تراكم  في  كبيرة  زيادة  تحقيق  في  �ساهم�ا  قد  ولكان�ا  اإنتاجية، 

راأ�س المال ال�طني، من غير الحاجة لتحقيق خف�س حقيقي، في 

نفعا  يجن�ن  قد  (الذين  المدخرين  ل�ستهالك  الراهن  الم�ست�ى 

اإذا ما انخف�ست تكاليف المعامالت). اإ�سافيا، 

اإل اأن اإجراَء تغييٍر في اأ�ساليب الدخار، يفتر�س وج�د م�ؤ�س�سات 

مالية، من �سفاتها، اأنها، من ناحية، في متناول ال�سكان الريفيين، 

من  واأنــهــا،  الفئات،  هــذه  محيط  في  مــا،  بنح�  منت�سرة،  اأنها  اأي 

ناحية ثانية، تحظي بثقتهم اأي�سا. واإحدى �سروط الثقة ه� اأن يرى 

و�سليم.  جيد  بنح�  م�ستثمرة  نق�دهم  اأن  عي�نهم،  باأم  المدخرون، 

النقد  من  معتبر،  جــزء  تخ�سي�س  تم  ال�سرط،  هــذا  مع  وتما�سيا 

الحجم.  والمت��سطة  ال�سغيرة  المحلية  الم�ساريع  لتم�يل  الُمدخر، 

وكان ال�سرط الآخر، لك�سب الثقة، يكمن في األ تنتهك الم�ؤ�س�سات 

المالية الم�ساعر الدينية. وهكذا، وعلى خلفية هذا ال�سرط، تعين 

�سبق  ما  كل  من  وانطالقا  كلية.  المال  راأ�ــس  على  الف�ائد  اإهمال 

النجار، من خالل  نجح  المذك�رين،  ال�سرطين  وتاأ�سي�سا من  ذكره، 

اأن  في  بالفائدة،  تتعامل  ل  ادخــار  �سناديق  على  الم�ستندة  فكرته 

يُحدث تغييرا ملم��سا في �سل�ك المدخرين الريفيين، وفي اأن يُجند 

مقادير معتبرة من الق�ة �سرائية، ل�ستثمارها في اإ�سالح الظروف 

القت�سادية ال�سائدة في بلدية ميت غمر.

٢. ١( تغيير النظام القت�صادي القائم 

نظام  تحقيق  اإلــى  ال�ساعية  النظرية،  المخططات  جــذور  تع�د 

اقت�سادي اإ�سالمي بحت، اأي نظام اقت�سادي قائم بحد ذاته، اإلى 

اأربعينيات القرن الع�سرين، اأي حينما ت�سكلت بنح� ملم��س، فكرة 
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تاأ�سي�س دولة اإ�سالمية، عقب ان�سحاب الم�ستعمر البريطاني من 

الهند. وكان الهدف ه� تاأ�سي�س نظام اقت�سادي، يختلف اختالفا 

راأ�سمالية  وقــتــذاك:  معروفة  كانت  التي  الأنظمة  عن  جذريا، 

المعادية  ال�س�فيتية،  وال�سي�عية  ال�ستعمارية  البريطانيين 

لالأديان. وكانت دعائم هذا النظام تق�م، من ناحية، على الِملكية 

الخا�سة وعلى القطاع الإنتاجي الخا�س، ومن ناحية اأخرى، على 

اأن يعمل القطاع الم�سرفي بال فائدة، وذلك ان�سجاما مع الأوامر 

والمبادئ ال�اردة في القراآن وال�سنة النب�ية. والأمر الذي تجدر 

مالحظته، ه� اأنه في العام ١٩4٧، اأي في زمن تاأ�سي�س باك�ستان، 

كانت م�ؤ�س�سات هذه الدولة الإ�سالمية، بما في ذلك م�ؤ�س�ساتها 

ا�ستمر  هنا،  من  كبير.  حد  اإلــى  الطابع  دني�ية  القت�سادية، 

تاأييدا  واكت�سبت  المنا�سب.  القت�سادي  النظام  حــ�ل  الجدل 

وا�سعا، الخطة المقدمة من قبل محمد نجاة اهلل �سّديقي بنح� 

 (Profit مخ�س��س، والقائمة على الم�ساركة في الربح والخ�سارة

(and Loss Sharing, PLS. وكانت فكرته ــ الرامية اإلى ا�ستبدال 

الم�ساركة،  على  يعتمد  بتم�يل  الفائدة،  على  القائم  التم�يل 

خالل  من  التم�يل  اأنــ�اع  من  ن�عا  تج�سد  الم�ساركة  اأن  باعتبار 

الراأ�سمال الخا�س ــ قد تكفل اقت�سادي�ن م�سلم�ن بتط�يرها اإلى 

نماذج منهجية، في �سبعينات وثمانينات القرن المن�سرم. و�ساعت 

لأن  وذلــك  ثنائية«،  م�ساربة  »نماذج  با�سم  النماذج  هــذه  �سهرة 

التم�يل  لمعامالت  المقترحة  والخ�سارة،  بالربح  الم�ساركة  عق�د 

المرخ�س  الم�ساركة  م�ساربة  مع  تاأتلف  الم�سرفية،  والــ�دائــع 

على  المتخ�س�سة  الأدبيات  وتطلق  الإ�سالمية.  ال�سريعة  في  بها 

اأن هذه  علما  اإ�سالمية،  لقب: م�سارف  المالية  الم�ؤ�س�سات  هذه 

والخ�سارة،  بالربح  الم�ساركة  وفق  العاملة  الإ�سالمية،  الم�سارف 

من  وا�ستقرارا  وكفاءة  عدالة  اأكثر  النظري،  التحليل  في  تعتبر، 

النظام القائم على الفائدة. اأ�سف اإلى هذا، اأنها يمكن اأن ت�سكل 

اأن  اإل  الفقر.  م�ست�ى  ولتخفي�س  القت�سادي،  للتط�ر  ق�ة  دفعة 

نظاما من هذا القبيل، لم ير الن�ر بعُد ول حتى في بلد واحد، 

واأن الممار�سات العملية، الدارجة في الم�سارف الإ�سالمية تبتعد 

ابتعادا �سا�سعا عن هذا النظام المثالي.

٣. ١( الم�صاريع التجارية 

وفي مطلع  الع�سرين،  القرن  �سبعينات  من  الأخيرة  ال�سن�ات  في 

الإ�سالمية،  البلدان  مختلف  في  بداأ  المن�سرم،  القرن  ثمانينات 

الم�سارف  من  الكثير  وكان  الإ�سالمية.  الم�سارف  بنظام  العمُل 

كان�ا  اأعــمــال،  رجــال  بف�سل  الن�ر  راأى  قد  الجيدة،  الإ�سالمية 

يعمل�ن، من قبُل، في المجالت التجارية اأو في القطاع الإن�سائي. 

ول مندوحة لنا هاهنا، من اأن ن�سير، بنح� مخ�س��س، اإلى رواد من 

قبيل �سعيد بن اأحمد ل�تاه، الذي اأ�س�س في عام ١٩٧٥، م�سرف 

(Dubai Islamic Bank)، و�سالح عبد اهلل كمال،  الإ�سالمي  دبي 

العديد من م�ؤ�س�سات  ي�ؤ�س�س  ابتداء من عام ١٩٧8،  اأخذ،  الذي 

مالية اإ�سالمية في مختلف البلدان. اإل اأن اآفاق هذه الم�ؤ�س�سات 

المالية، تختلف اختالفا ج�هريا عن اآفاق القت�ساديات الإ�سالمية. 

الإن�سائي،  القطاع  في  نا�سطين  اأعمال  ورجال  تجارا  فب�سفتهم 

ح�سل ه�ؤلء على منافع كثيرة من الخدمات المالية الغزيرة، التي 

اأن يتطلع  قدمتها لهم الم�سارف التقليدية. من هنا، ل غرو في 

ه�ؤلء اإلى اأن يح�سل�ا على هذه الخدمات من م�سارفهم الجديدة 

اأي�سا، ولكن انطالقا من تحريم التعامل بالربا.

اإن تط�ير ب�سائع مالية ل تتعامل بالربا، بغية اعتمادها بديال 

اإ�سالميا عن الب�سائع المالية التقليدية، كان من جملة المهمات، 

الم�سلمين.  القان�ن  رجــال  بع�س  عاتق  على  عب�ؤها  وقــع  التي 

وركز ه�ؤلء جه�دهم، على بدائل ل تتعامل بالف�ائد، وذلك بغية 

عن  كلية  والتخلي  الإ�سالمية،  المالية  الم�ؤ�س�سات  في  اعتمادها 

فائدة  بمعدل  القترا�س  على  القائمة  التم�يل  و�سائل  ا�ستخدام 

 (Profit معل�م، متجاهلين م��س�ع الم�ساركة في الربح والخ�سارة

ذا  يكن  لم  الم��س�ع  هذا  لأن  وذلك   ،and Loss Sharing, PLS)

اأهمية في الم�سارف التقليدية. واأ�ساف اأو عدل خبراء ال�سريعة، 

عق�د �سراء واإيجار تقليدية، ل تَُحِرم اعتماد اأ�ساليب تم�يل معينة 

(التم�يل عن طريق البيع الآجل، اأي البيع بالتق�سيط على �سبيل 

ال�سريعة  منط�ق  مع  تتفق  تم�يلية  اأدوات  حزمة  واأقــروا  المثال) 

الإ�سالمية، اأعني حزمة تم�يل تاأخذ بالعتبار مبداأ الم�ساركة في 

الربح والخ�سارة (�سندات الدين)، وتراعي رغبة زبائن الم�سارف 

الإ�سالمية، ب�سرورة التعامل بتكاليف معل�مة، وت�ستجيب لهتمام 

الم�سارف بالح�س�ل على ع�ائد ثابتة ومعل�مة. حقا تبدو تكاليف 

وع�ائد التم�يل، في المنظ�ر القت�سادي، كما ل� كانت ف�ائد على 

ـ ل تبدو كذلك،  ـ وهذا ه� الأمر المهم هاهناـ  راأ�س المال، بيد اأنهاـ 

من الناحية القان�نية، بل هي تندرج في خانة اأرباح تحققت على 

ال�سائدة  التم�يل  اإن عق�د  اإيجار.  اأو عق�د  تجارية  خلفية عق�د 

بال�سراء  لالآمر  المرابحة  بيع  هــي:  الإ�سالمية  الم�سارف  في 

وال�َسلَم الم�ازي والهجين، وال�ست�سناع الم�ازي والإجارة المنتهية 

 (commodity بالتمليك، والت�رق والمرابحة في �سراء وبيع ال�سلع

على  القائمة  الأدوات  هيمنة  اأن  ه�  والمالحظ   .murabahah)

�سندات الدين، في عمل الم�سارف الإ�سالمية، قد اأهملها، ردحا 

يعمل  الم�سممة لقت�ساد  التجريدية،  النماذج  اأن�ساُر  الزمن،  من 

وفق الم�ساركة في الربح والخ�سارة. فال تزال ثمة م�ساحة �سا�سعة 

من الختالفات، بين النماذج القائمة على وج�د راأ�سمال خا�س 

ي�سارك بالربح والخ�سارة، ونماذج تعمل ب�سندات الدين، في ال�اقع 

العملي

٢. تقييمات زائفة  

وكيفما كانت الحال، ما من �سك في اأن الفزع ال�سائد في الغرب 

ــ  المالي  »النظام  م�سطلح  واأن  م�ستمر،  تزايد  في  الإ�سالم  من 

الكثير  �سف�ف  في  كثيرة  �سلبية  بت�س�رات  م�سح�ن  الإ�سالمي« 

والمناخ  الإ�سالم  والتحيز �سد  فالجهل  الغربيين.  الم�اطنين  من 

اأ�سفر  المعادي،  ال�سيا�سي  والتحري�س  لالإ�سالم  المعادي  العام 
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للنظام  ال�سلبي  تقييمها  في  متطرفة  باطلة،  ت�س�رات  تزايد  عن 

المالي الإ�سالمي (اأعني ت�س�رات، ترى، مثال، اأن النظام المالي 

الإ�سالمي لي�س �س�ى غ�س، ودعاية دينية مبطنة، وطفرة عظيمة 

لتم�يل  مخ�س�س  نظام  اأو  مالي،  اإ�سالمي  وجهاد  الـــ�راء،  اإلــى 

مقالة  تخ�سي�س  ن�ستطيع  ل  اأننا  البيان،  عن  وغني  الإرهـــاب). 

ال�ج�ه.  كل  من  الزائفة،  التقييمات  هذه  كافة  لمناق�سة  واحــدة، 

من هنا، فاإننا �سنركز حديثنا على اأربعة ت�س�رات اقت�سادية باطلة 

يرددها بع�س الم�سلمين، ويتداولها مراقب�ن غير م�سلمين يهتم�ن 

م�سارف  مع  يتعامل�ن  زبائن  ويذيعها  الإ�سالمي،  المالي  بالنظام 

اإ�سالمية.

١. ٢( تقا�صم المخاطر؟  

يرى البع�س اإن ق�ة النظام المالي الإ�سالمي، تكمن في م�ساركة 

لها  يتعر�س  قد  التي  المخاطر،  تحمل  في  المال  راأ�ــس  اأربــاب 

المقتر�س�ن، من اأ�سحاب الم�ساريع، وذلك بحكم تعاقدهم، على 

على  ي�سهد  الحال،  واقع  اأن  بيد  والخ�سارة.  بالربح  الم�ساركة 

المجالت  التحقق في  نادر  اأمٌر  المخاطر،  الم�ساركة بتحمل  اأن 

فبقدر  الإ�سالمي.  الم�سرفي  النظام  في  الدارجة  التطبيقية، 

ه�  الأمــر،  م�سلمات  من  فاإن  الم�ستهلكين،  بتم�يل  الأمــر  تعلق 

اأنه ل ي�جد، هاهنا، ربح، ي�ستطيع الم�سرف، الم�ساركة به. اأما 

م�ساركتها  اأن  ترى  الم�سارف  فاإن  الم�ساريع،  تم�يل  بخ�س��س 

اأي  واأنــه،  كبيرة،  مخاطر  على  ينط�ي  اأمــر  والخ�سارة  بالربح 

التم�يل، ي�سبب، عالوة على هذا، تكاليف باهظة بالن�سبة لكثير 

من الم�ساريع. من هنا، يف�سل الطرفان، تم�يال يق�م على عق�د 

�سراء وا�ستئجار. اإن تجاهل التم�يل القائم على الم�ساركة بالربح 

والخ�سارة، ل يكمن �سببه، في الجهل، اأو في ن�ايا �سريرة، يكنها 

ه�  هاهنا،  المحتمل  الأمــر  اإن  الم�سارف.  في  العاملين  بع�س 

اأن �سببه قد يكمن في اأن تقا�سم المخاطر، ل قيمة متميزة له، 

تحقيق  اإلى  المتطلعة  الإ�سالمية،  التجارية  للم�سارف  بالن�سبة 

وتبقى هذه  بالف�ائد.  تتعامل  اأنظمة  اإطار  والعاملة في  الأرباح، 

من  المنظرين  اأن  بالعتبار  اأخذنا  اإن  حتى  قائمة،  الحقيقة 

بف�سائل  الإ�سادة  في  جهدا  ياأل�ا  لم  الكبيرة،  الــروؤى  اأ�سحاب 

بالم�سارف  الأمــر  يتعلق  عندما  والخ�سارة.  بالربح  الم�ساركة 

الإ�سالمية، فاإن �سيغ التم�يل المتعاملة ب�سندات الدين، والبعيدة 

كل البعد عن تقا�سم المخاطر، اأكثر جاذبية من الناحية التجارية 

التقليدية  والتقنيات  بالب�سائع  النظر  ــادة  اإعـ اإن  المح�سة. 

ال�سريعة  اأحــكــام  مــع  يتفق  بنح�  حالها،  واإ�ــســالح  المتداولة، 

التح�لت  على  عقالني،  فعل  رد  ال�اقع،  في  كان،  الإ�سالمية، 

ات�سام  عدم  اإن  الق�ل،  يمكن  فعم�ما  الأ�س�اق:  في  المتحققة 

ذات  بجاذبية  والخ�سارة،  بالربح  الم�ساركة  على  القائم  التم�يل 

اأ�سباب مختلفة، من جملتها  يكمن في  للم�سارف،  بالن�سبة  بال، 

نظم  وج�د  عدم  اأعني  بها،  يُعتد  محا�سبية،  نظم  اإلى  الفتقار 

وعدم  النامية،  البلدان  من  الكثير  في  الدفاتر  لم�سك  متط�رة 

التن�سيق بين الآجال المختلفة؛ فالمبالغ النقدية، التي ي�ست�دعها 

الأجل،  ط�يلة  قرو�س  تقابلها  ق�سيرة،  لآجال  الم�سارف  زبائن 

الم�ساركة  اأ�سل�ب  وفق  المختلفة،  للم�ساريع  الم�سارف  منحتها 

الخبرات  اأ�سحاب  لحظ  اآخر،  �سعيد  على  والخ�سارة.  بالربح 

العملية، بي�سر، اأن النظرية تعزو اإلى النظام المالي الإ�سالمي (

القائم على الم�ساركة بالربح والخ�سارة)، خ�سائ�س كثيرة تت�سم 

بالجاذبية، (العدالة وال�ستقرار وت�سجيع التنمية وما �س�ى ذلك 

من خ�سائ�س اأخرى)، واأن هذه الخ�سائ�س، ت�سلح لأن تُ�ستخدم 

للدعاية والإعالن، وتزويق ال�س�رة اأمام و�سائل الإعالم اأو لتزيين 

النح�،  وبهذا  المعني.  الم�سرف  بخ�سائ�س  المن�هة  الكرا�سات 

نم�ذج  بها  يت�سم  التي  المثلى،  الخ�سائ�س  يمزج  البع�س  اأخذ 

معين، بالأو�ساع ال�سائدة في عمل الم�سارف الإ�سالمية، خالقين 

المراقبين  بذلك ت�س�رات زائفة، وتقييمات باطلة، ي�سعب على 

غير المطلعين على ب�اطن الأمر، فهمها والإحاطة بمكن�نها.

التمويل  عمليات  ربـــط  ي�صتوجب  ــر  اأمـ ثــمــة  هــل   )٢  .٢

العينية؟  بالممتلكات 

الملتزمة  العق�د  اأن  الإ�سالمي،  المالي  النظام  منا�سرو  ي�ؤكد 

عمليات  ربط  �سمنيا،  ت�ست�جب،  الإ�سالمية،  ال�سريعة  باأحكام 

يمنع  الربط  فهذا  المنفعة).  بحق�ق  (اأو  بالممتلكات  التم�يل 

الم�ساربة، وي�ؤدي، بالتالي، اإلى تمتع النظام المالي الإ�سالمي، 

المالي  النظام  في  ال�سائد  بال�ستقرار  مقارنة  اأكبر،  با�ستقرار 

التقليدي. اإل اأن هذه ال�ستنتاجات ل تدعمها الحقائق ال�سائدة 

على اأر�س ال�اقع.

الإ�سالمية  المالية  الم�ؤ�س�سات  اأن  الأكيدة، هي  الحقيقية  اإن 

غير م�سم�ح لها الم�ساركة في عمليات الم�ساربات الدراجة في 

في  الم�ساركة  عليها  اأنه محظ�ر  اأي  المالية،  بــالأوراق  المتاجرة 

م�ساربات ت�سفر، في النظام التقليدي، عن مخاطر وا�سطرابات 

ي�سعب ال�سيطرة عليها. اإل اأن هذه الحقيقة ل تمنعنا، طبعا، من 

الق�ل، باأن فقاعات الم�ساربة ل تقت�سر، اأبدا، على القطاع المالي 

اأ�س�اق الم�اد  فقط. فالم�ساربات وفقاعات الم�ساربة تن�ساأ في 

الخام وفي اأ�س�اق العقارات بنح� يكاد اأن يك�ن دوريا، اأي تن�ساأ في 

اأ�س�اق تن�سط فيها م�سارف اإ�سالمية اأي�سا.

اأن كل عقد يلتزم  اأ�سله، في حقيقة  وثمة تحفظ ثان، يكمن 

على  ــه،  ذات بحد  يك�ن،  اأن  يمكن  الإ�سالمية،  ال�سريعة  باأحكام 

تجدر مالحظته  الذي  الأمــر  اأن  بيد  معين،  باأ�سل  متين  ارتباط 

في هذا ال�سياق، ه� اأن الأ�سل، يمكن اأن يُ�ستبعد، بنح� اأو اآخر، 

من مح�ر المعامالت، في حالة وج�د عقدين (اأو اأكثر)، كما ه� 

لأي  لي�س  التفاقيات،  هذه  مثل  ففي  التالي:  المثال  في  م��سح 

طرف م�سارك اهتمام „حقيقي“ بالأ�سل مدار التعاقد. ففي نهاية 

�سل�سلة المعامالت المت�سابكة، يمكن اأن يك�ن الأ�سل المعني في 

ح�زة مالكه الأ�سلي ثانية، ويمكن اأن يظل، من الناحية الحقيقية، 

في ح�زته حتى نهاية �سل�سلة المعامالت. والت�رق، ه� واحد من 

التي يمكن �سرحها من  التفاقيات،  الأمثلة على مثل هذه  اأ�سهر 

خالل المثال الب�سيط التالي: الطرف (اأ) بحاجة ما�سة، في هذا 

التنازل،  ي�افق على  ال�سبب،  ولهذا  واأنه،  نقدي،  مبلغ  اإلى  الي�م، 

الذي  المبلغ  قيمة  على  النقدية  قيمته  تزيد  مبلغ  عن  م�ستقبال، 
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ه� بحاجة له. وهكذا، نراه يقتني من الم�سرف (ب) اأ�سال، تبلغ 

بيد،  يدا  له  ت�سليمه  ويجري  ي�رو،   ١٠٠ الراهنة  ال�س�قية  قيمته 

اأي حا�سرا بحا�سر، ب�سرط اأن يدفع مقابله بعد م�سي عام واحد 

مبلغا قدره ١١٠ ي�رو. بحكم عقد مبرم بين الطرفين (اأ و ب). 

مقابل  (ج)  للطرف  الأ�سل  ببيع  جانبه،  من  (اأ)،  الطرف  ويق�م 

اأنه  لنقل  اأو  ال�س�ق،  في  الأ�سل  قيمة  من  اأدنــى  ه�  نقدي  مبلغ 

يبيعه للطرف (ج) ب�سعر يبلغ ٩٥ ي�رو، وب�سرط اأن ي�سلمه حا�سرا 

اأ و ج). ومن  بحا�سر، بح�سب منط�ق العقد المبرم بينهما (بين 

ب�سعر  (ب)  للم�سرف  الأ�سل  ببيع  بــدوره،  (ج)  الطرف  يق�م  ثم، 

ال�س�ق، اأي ب�سعر يبلغ ١٠٠ ي�رو، وب�سرط اأن ي�سلمه للم�سرف يدا 

بيد، اأي ف�را، بح�سب منط�ق العقد المبرم بين الطرفين ( ج و 

ب). ول� افتر�سنا اأن الأ�سل مدار الحديث هاهنا ه� من معدن 

لندن  ب�ر�سة  في  �ستتم  به  المتاجرة  اأن  في  مراء  فال  البالتين، 

للمعادن (London Metal Exchange)، اأي اأن ال�سفقات المذك�رة 

و�ست�سفر  معدودة،  ث�ان  اأي خالل  الإلكترونية،  بال�سرعة  �ستُنجز 

عن النتائج التالية:

• الطرف (اأ) يمتلك ٩٥ ي�رو، اإل اأنه ل يمتلك، اأ�سال، وملزم 
�سراء  عقد  لقاء  (ب)  للطرف  الم�ستقبل،  في  مبلغ،  بت�سديد 

ب�سعر اآجل يبلغ ١١٠ ي�رو؛ من ناحية اأخرى، �سار الطرف (

اأ) ملزما بت�سديد مبلغ ت�ساوي قيمته الكلية ١٥ ي�رو (٥ ي�رو 

ف�را و ١٠ ي�رو م�ستقبال).

يٌن بذمة (اأ) يبلغ ١١٠ ي�رو، ويمتلك ذات  • للم�سرف (ب) دَّ
ـ اأعني البالتين،  الأ�سل، الذي كان يمتلكه في بداية ال�سفقاتـ 

الذي باعه (اأ) ب�سعر بلغ ١١٠ ي�رو والذي ا�ستعاد الطرف (

ج) �سراءه ب�سعر بلغ ١٠٠ ي�رو ــ؛ على �سعيد اآخر، بلغ الربح 

 ١٠ المت�سابكة،  ال�سراء  عق�د  خالل  من  المتحقق  التجاري، 

ي�رو.

• ال�سم�سار (ج) ل يمتلك اأ�سال، لكنه حقق من خالل �سفقة 
ال�سراء، التي نفذها (اأ) و�سفقة البيع اإلى الطرف (ب) ــ اأي 

ــ  وبالتعاقب  مبا�سر  بنح�  تمتا  اللتين  ال�سفقتين  خالل  من 

ربحا بلغت قيمته ٥ ي�رو.

وذلك  �سديد،  نقد  محل  كانت  القبيل  هذا  من  �سفقات  اإن 

بالربا، المحرم بح�سب  بالفائدة،  لأنها تنط�ي على ما ه� �سبيه 

ال�سفقات،  من  الن�ع  هذا  اأن  علما  الإ�سالمية،  ال�سريعة  اأحكام 

كان، في بادئ الأمر، مجرد تدبير ا�ستثنائي (مخ�س�س، في المقام 

الأول، لت�س�ية الح�سابات بين الم�سارف الإ�سالمية). وبرغم هذه 

الحقيقة، درج بع�س الم�سارف الإ�سالمية على ا�ستخدام الت�رق 

اأو  ال�سلع،  وبيع  �سراء  في  المرابحة  قبيل  من  م�سابهة  وتركيبات 

عادية  م�سرفية  معامالت  في  ــ،  ماليزيا  في  ــ  اآجل  بثمن  البيع 

اأي�سا.

وعم�ما، يمكن الق�ل، اإن التطبيق العملي للت�رق، مثاٌل جيد 

لل�ق�ف على مغزى ما نحن ب�سدد الحديث عنه، فمن خالل هذا 

المثال، ي�ستطيع المرء، بي�سر، وبنح� جيد، ت�سليط ال�س�ر على 

الجدل الدائر ب�ساأن »�سيغة ومحت�ى« عق�د البيع وال�سراء. فمن 

فاأ�سا�سه  بـالربا قطعا،  للت�رق  ال�سكلية، حقا، ل عالقة  الناحية 

فال  المعنى،  وبــهــذا  مــا.  �سلعة  �ــســراء  عق�د  فــي  اأ�ــســال  يكمن 

ف�ائد،  القان�ني،  بالمعنى  يتقا�سيان،  ال�سم�سار،  ول  الم�سرف 

اأن  بيد  تجارية.  �سفقات  عليهما  تدرها  اأرباحا  يجنيان  هما  بل 

واقع الحال ي�سهد اأي�سا، على اأن محت�ى وهدف مجمل ال�سفقة، 

�سعر  لقاء  نقدية  �سي�لة  بتقديم  الراهن،  الي�م  في  القيام،  ه� 

ثابت، يتم دفعه م�ستقبال، اأي لقاء �سعر، يبدو، من حيث ج�هره 

اإن  المقتر�سين.  من  ت�ست�فى  فائدة  كان  ل�  كما  القت�سادي، 

�سيغة العق�د التجارية، كانت اأمرا �سروريا، من ناحية، لمحاكاة 

ناحية  ومن  معينة،  بفائدة  الممن�حة  للقرو�س  المميز  الج�هر 

اأحكام  ثانية، لتقليد خ�سائ�س هذه القرو�س، بنح� يتما�سى مع 

ال�سريعة الإ�سالمية. فل� كانت المعاملة برمتها، قد ُعر�ست من 

قبل م�سرف معين، كحزمة واحدة، في �سياق الن�ساط الم�سرفي 

المعتاد، لكانت ب�سفتها „ت�رق منظم“، معاملة غير مجازة �سرعا، 

بح�سب وجهة نظر بع�س اأعالم الفقهاء الم�سلمين. ولكن، وطالما 

عن  منف�سلين  تجاريين  عقدين  خالل  من  فعال،  ال�سفقة،  تمت 

ي�سترط  الأمر  دام  وما  ــ  المثال  في  الحال  هي  كما  ــ  بع�سهما 

دخ�ل  ويقت�سي  الم�سرف،  عميل  لــدى  �سخ�سية  رغبة  وجــ�د 

ال�سم�سار (ج) على الخط بنح� مخ�س��س، يظل الت�رق، عندئذ، 

اأمرا مجازا، ولكن مكروها.

٣. ٢( هــل ال�ــصــتــقــرار خــا�ــصــيــة مــن خــ�ــصــائــ�ــس الــنــظــام 

المالي الإ�صالمي فعال؟  

اأ�ــســ�اق  فــي  وا�سعة  معامالت  تنفيذ  قبيل  مــن  ممار�سات،  اإن 

العقارات، اأي في اأ�س�اق تميل اإلى ن�ساأة فقاعات م�ساربة، وعلى 

معامالت،  �سياق  في  �سي�لة  بتخ�سي�س  تتكفل  �سفقات  �ساكلة 

في  ت�سلح،  ل  معينة،  ف�ائدة  عنها  تُ�سدد  بقرو�س  �سبيهة  هي 

المنظ�ر العام، لتاأكيد الزعم، اأن النظام المالي الإ�سالمي ــ بف�سل 

خ�سائ�سه الذاتية ــ اأكثر ا�ستقرارا من الأنظمة التقليدية. اإل اأن 

الأمر الملفت للنظر هاهنا، ه� اأن م�ؤيدي هذا الزعم، ي�ست�سهدون 

اإلى  العائدة  العالمية  المالية  الأزمة  من  الم�ستخل�سة  بالتجارب 

في  انهار،  ففيما   .2٠٠٩ وعــام   2٠٠٧ عام  بين  ال�اقعة  الحقبة 

�سياق هذه الأزمة، بع�س اأكبر واأ�سهر الالعبين في النظام المالي 

تداعيات  الأولى،  لل�هلة  الإ�سالمية،  الم�سارف  اجتازت  الغربي، 

هذه الأزمة ب�سالم. واإذا قلنا اإنها اجتازت الأزمة ب�سالم في ال�هلة 

ن�سرت ظاللها  الأزمــة قد  اأن  اإلى  اإل لالإ�سارة  الأولــى، فما ذلك 

على الم�سارف الإ�سالمية، في وقت لحق، اأي بعدما خيم الرك�د 

على القت�ساد العالمي. وغني عن البيان، اأننا هاهنا اإزاء برهان، 

باأي  ي�سلح  ل  ثانية،  ناحية  ومن  بالمالحظة،  جدير  ناحية،  من 

حال من الأح�ال، للتدليل على ات�ساف النظام المالي الإ�سالمي، 

لم  النا�سئة،  القت�ساديات  من  الكثير  ففي  المزع�م:  بال�ستقرار 

لالأزمة  المبا�سرة  التداعيات  فقط،  الإ�سالمية  الم�سارف  تجتاز 
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المالية العالمية، بل والم�سارف التقليدية اأي�سا ــ وذلك لأن تكامل 

هذه البلدان مع القت�ساد المالي الدولي، ما كان قد قطع �س�طا 

بلدانا من  اأعني  نف�سها،  الغربية  البلدان  بع�س  كبيرا. وحتى في 

يتمتع  م�سرف،   ١8٠٠ ح�الي  على  تت�افر  التي  األمانيا،  قبيل 

البلدان،  نعم حتى في هذه  القان�نية،  الناحية  بال�ستقاللية، من 

الأزمــة،  من  الأولــى  الج�لة  الم�سارف،  من  الأكبر  العدد  اجتاز 

ب�سالم، وبال اأ�سرار ذات بال، في المنظ�ر الن�سبي. وهكذا، فبقدر 

في  الم�ساركة  من  واحترا�سها  وتحفظها  بحج�مها  الأمــر  تعلق 

والتركيز  الدولية،،  المال  اأ�س�اق  في  رحاها  الدائرة  الم�ساربات 

الخدمات  تقديم  وعلى  الإقليمي،  اأو  المحلي  القت�ساد  على 

الم�سرفية النمطية للعمالء الدائمين، كانت ثمة اأوجه �سبه كثيرة 

بين العديد من الم�سارف الإ�سالمية وبي�ت المال التقليدية. من 

هنا، فاإن من حق المرء اأن يق�ل، اإن المتانة الن�سبية، التي ات�سفت 

بها المجم�عتان، ما كانت تع�د اإلى التزام الم�سارف الإ�سالمية 

باأحكام ال�سريعة الإ�سالمية، عند اإبرام العق�د، بل كانت تكمن، في 

انتهاج المجم�عتين نم�ذجا اقت�ساديا مت�سابها، فيما تنفذان من 

�سفقات ي�مية.

٤. ٢( هل يحتل النظام المالي الإ�صالمي موقع الريادة 

في القت�صاد المالي الآخذ بالمبادئ الأخالقية؟  

ثمة ت�س�ر زائف جملة وتف�سيال، مفاده اأن بي�ت المال الإ�سالمية، 

المالي  القت�ساد  دعــاة  وتكفل  غير.  ل  للم�سلمين  مخ�س�سة 

النظام  اأن  اإلى  م�سيرين  الت�س�ر،  هذا  ت�سحيح  في  الإ�سالمي، 

فح�سب،  فــرد  كل  ل�ستقبال  ذراعية  يفتح  ل  الإ�سالمي  المالي 

اأي�سا،  الم�سلمين  لغير  حتى  مغرية،  معاني  على  ينط�ي  ه�  بل 

مالية  م�ؤ�س�سات  مع  بالتعامل  المهتمين  الم�سلمين  لغير  اأي حتى 

تراعي المبادئ الأخالقية، والراغبين في ت�ظيف ودائعهم بنح� 

يلبي متطلبات المحافظة على �سالمة البيئة. ل بل اأن بع�س ه�ؤلء 

اإلى الزعم، باأن القت�ساد  اأبعد من هذا، ذهب  اإلى  الدعاة ذهب 

المالي الإ�سالمي ه�، اقت�ساد مالي اأخالقي بطبيعته، وذلك لأنه 

�سير، 
ُ
ي�ستند على القراآن وال�سنة، اأي ي�ستند على اأ�سا�س ديني. واأ

اأ�سياء  يُحرم  الإ�سالم  اأن  اإلى  ال�سياق،  بنح� مخ�س��س، في هذا 

الربا  الحرمات،  قائمة  في  وتندرج  محددة.  وممار�سات  معينة 

بنح� مخ�س��س، ولحم الخنزير والخمر والأدب الداعر وال�س�ر 

الدمار  واأ�سلحة  التبغ  م�ستقات  وكذلك  والمي�سر،  الخالعية، 

العام،  الت�س�ر  كان  المعنى،  وبهذا  معينة.  حــالت  في  ال�سامل 

هذه  من  اأنف�سهم  يع�سم�ن  الإ�سالمية  الم�سارف  عمالء  اأن  ه� 

المحرمات. كما ل تُ�ستخدم اأم�الهم في م�ساربات مالية، واأنها، 

بالتالي، تلبي متطلبات المبادئ الأخالقية. وكان اأ�سحاب ال�ساأن 

يت�قع�ن، اأن ت�ساهم هذه المزية في النظام المالي الإ�سالمي، في 

المالية،  الأزمــة  من  ا�ستخل�س�ا  م�سلمين،  غير  زبائن  ا�ستقطاب 

نتيجة مفادها، اأن العديد من الم�سارف الغربية، غامرت باأم�ال 

زبائنها في »�سالة القمار« العالمية مكبدة اإياهم خ�سائر فادحة.

حقا، ل يجافي هذا الت�س�ر حقائق الأم�ر، اإل اأنه، مع هذا، 

الم�سلمين،  غير  الأفـــراد  تطالب  ر�سالة  متحيزة:  ر�سالة  يعمم 

العث�ر  الإ�سالمي لإ�سباع رغبتهم في  المالي  النظام  اإلى  باللج�ء 

على م�سارف اأخالقية وا�ستثمارات ل حرج من تحمل م�سئ�ليتها. 

ثمة  الغرب،  في  اأن  الت�س�ر،  هــذا  متبن�  ين�سى  كله،  هــذا  وفــي 

اقت�سادا ماليا لم يلتزم بمراعاة الم�سائل الأخالقية فح�سب، بل 

وارتقى، اأي�سا، اإلى م�ست�يات متط�رة جدا، واأنه، بالإ�سافة اإلى ما 

�سبق، قائم بحد ذاته، قائم كقطاع اقت�سادي م�ستقل بنف�سه، وقطع 

�س�طا كبيرا في التخ�س�س با�ستثمار الأم�ال بنح� م�ستديم وبقدر 

اأكبر من حجم  القطاع  اأن حجم هذا  الم�سئ�لية. علما  كبير من 

القت�ساد المالي الإ�سالمي باأربعة اأ�سعاف على اأدنى تقدير (راجع 

بهذا ال�ساأن الر�سم البياني)، واأنه ينم� بمعدلت، ل تقل روعة عن 

على  الإ�سالمي.  الم�سرفي  النظام  في  المتحققة  النم�  معدلت 

الأ�ساليب المطبقة  اأن  اإلى  الإ�سارة،  اآخر، ل مندوحة من  �سعيد 

في النظام المالي الغربي، اأكثر تهذيبا و�سفافية، مقارنة بما ه� 

دراج حاليا في النظام المالي الإ�سالمي، هذا النظام، الذي يتحدد 

و�سفقات  �سلعا  تت�سمن  ط�يلة  �سلبية  ق�ائم  خالل  من  �سل�كه 

الم�ساريع  ماهية  اإلــى  المرء  تُر�سد  وعــالمــات  �سرعا،  محرمة 

اأي  اآخر،  اأو  بنح�  بالربا  اأرباحها  المل�ثة  القت�سادية،  والأ�س�ل 

التي هي ك�سب حرام بح�سب اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية. وهكذا 

نالحظ اأن الخيارات المتبقية، المجازة �سرعا، يتم انتخابها على 

�س�ء معايير تجارية بحتة. وبالمقارنة، نالحظ اأن في الكثير من 

بي�ت المال الغربية المن�س�ية تحت راية النظام المالي الأخالقي، 

اإيجابية، مخ�س�سة لت�جيه  اإلى ما �سبق، ق�ائم  ت�جد، بالإ�سافة 

ال�ستثمارات �س�ب مجالت مف�سلة، مجالت من قبيل المحافظة 

على الأو�ساط البيئية، وتحقيق جدارة اأكبر في ا�ستخدام الطاقة 

اأو تحقيق التط�ر المن�س�د في البلديات المختلفة. عالوة على هذا 

وذاك، يجري ا�ستخدام معايير اأخالقية مختلفة، عند تق�يم وانتقاء 

المدارة  ال�سركات  التعرف على  م�سروعات معينة، وعند محاولة 

والنا�سطة   ،(corporate governance) (الح�كمة)  ر�سيد  بنح� 

بنجاح في مجالت اجتماعية محددة، وم�سئ�ليات مختلفة تتعلق 

 (corporate social البيئية  �سالمة  على  المحافظة  بم��س�ع 

(responsibility. وينطلق النتقاء النهائي للم�ساريع ال�ستثمارية (

القادرة على تحقيق حد اأدنى من الربحية)، من معايير ال�ستدامة 

اأهميتها  اأو  الجتماعية  اآثارها  ومن  بيئية  معايير  من  اأو  مثال، 

يزال  ل  الإ�سالمي،  المالي  القت�ساد  اإن  النم�.  لعملية  بالن�سبة 

بعيدا عن بل�غ هذا التن�ع في المعايير الم�ستخدمة.

اإن الم�سافة الفا�سلة بين النظام المالي الإ�سالمي والمعايير 

اإ�سعار  وحتى  كبيرة.  ــزال  ت ل  الــغــرب،  فــي  الــدارجــة  المتط�رة 

المالي  القت�ساد  يتعلم  اأن  ه�  احتمال،  الأكثر  الأمــر  فاإن  اآخــر، 

الإ�سالمي، من التقنيات والأ�ساليب الغربية الدارجة في القت�ساد 

المالي الأخالقي، ولي�س العك�س. ومما ل �سك فيه، ه� اأنه ي�جد 

في �سف�ف الم�ستثمرين، الراغبين بمراعاة الج�انب الأخالقية، 
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الكثير من الزبائن المحتملين من غير الم�سلمين. بيد اأن النفتاح 

على ه�ؤلء الأفراد يتطلب بذل المزيد من الجه�د.

٣. تطور نحو الأف�صل  

اإن الملخ�س اأدناه لأهم البيانات الخا�سة بالنظام المالي الإ�سالمي 

واأهميته الن�سبية على الم�ست�ى العالمي والهيكل، الذي بات عليه 

الإ�سالمي  المالي  القت�ساد  ال�ستار عما حقق  يزيح  النظام،  هذا 

اأن هذا ال�ستنتاج م�ستخل�س من  بيد  رائع وتن�ع معتبر.  من نم� 

�س�رة خاطفة لقطاع يت�سف بدينامية معتبرة. اإن العر�س التالي، 

والم�سرف  الحك�مة  قبل  من  متبناة  لمبادرة  العري�سة  للخط�ط 

مثال جيدا على هذه  تك�ن  اأن  يمكن  اإ�سالمي،  بلد  المركزي في 

القت�ساد  اأداء  يقترب  اأن  بات ممكنا  التي من خاللها  الدينامية، 

الرواد  قبل  من  المتبناة  المثالية  التطلعات  من  الإ�سالمي  المالي 

والقت�ساديين الم�سلمين، المهتمين بالم�سائل التنم�ية.

١. ٣( الأهمية الن�صبية والهيكل  

على  ترب�  نم�  ومــعــدلت  مت�ا�سل،  نم�  مــن  حقق  مــا  بف�سل 

خالل  الإ�سالمي،  المالي  القت�ساد  تط�ر  المئة،  في  الع�سرة 

تبلغ قيمة  اإلى قطاع متن�ع  ال�سنين،  الأخيرة من  الأربعة  العق�د 

اأ�س�له ح�الي ١٧٠٠ مليار دولر اأمريكي. اإل اأن هذه التط�رات 

القت�ساد  هذا  اأن  ناظرينا،  عن  تحجب  اأن  يج�ز  ل  المحم�دة، 

المالي، ل يزال في مهده، مقارنة بالم�ست�يات ال�سائدة عالميا. 

زادت  والتي  العالمية،  التقليدية،  المالية  بال�سناعة  فمقارنة 

ل  بكثير،  اأمريكي،  دولر  مليار   ١٠٠٫٠٠٠ على  اأ�س�لها  قيمة 

ت�سكل  اأ�س�له  فقيمة  الحجم.  مت�ا�سع  الإ�سالمي،  القطاع  يزال 

ح�الي ١٫٥ بالمائة فقط من اأ�س�ل م�سارف العالم. على �سعيد 

اآخر، يجدر بنا اأن ن�سير، اإلى اأن مقارنة من هذا القبيل، تحجب 

الإ�سالمي  المالي  اكت�سبها القت�ساد  التي  الأهمية،  ناظرينا  عن 

اإيــران  عن  النظر  وب�سرف  ذاك.  اأو  الإ�سالمي  البلد  هــذا  في 

اإلى  المالي،  نظامهما  ح�لتا مجمل  اللتان  الدولتان  ــ  وال�س�دان 

نظام يق�م على مبادئ ال�سريعة الإ�سالمية بالكامل ــ بلغت ح�سة 

الم�سارف الإ�سالمية في كل من الك�يت وبروناي واليمن وقطر 

وماليزيا اأكثر من 2٠ بالمائة، واأنها، اأي هذه الح�سة، اقتربت (

الإمارات  الن�سبة في  اإلى حد ما) من هذه  وبخط�ات مت�سارعة 

العربية المتحدة وفي بنغالد�س.

وي��سح الر�سم البياني عر�سا �سريعا لهيكل القت�ساد المالي 

الإ�سالمي، ولأق�سامه: م�سارف، �سك�ك (اأوراق مالية ذات ع�ائد 

»م�سارف«،  الق�سم  وي�سكل  (تاأمينات).  وتكافل  �سناديق،  ثابتة)، 

الم�سمى �سك�ك، كان  الق�سم  اأن  اأكبر ق�سم على الإطالق؛ علما 

ي��سح  كما  الأخيرة.  ال�سن�ات  في  نم�  معدلت  اأعلى  �سجل  قد 

الر�سم البياني  »البنية التحتية« المتن�عة ال�سائدة في ال�سناعة 

ما  بين  من  ت�ستمل،  التي  ال�سناعة،  هــذه  الإ�سالمية،  المالية 

ت�ستمل عليه، على خدمات متخ�س�سة بتقديم المعل�مات، ومراكز 

بحثية، و�سركات ا�ست�سارية ووكالت للت�سنيف الئتماني، ت�ساهم 

ال�سركات الغربية فيها بق�سط كبير.

٢. ٣( دليل تهتدي به الأ�صواق  

 .١٩83 عام  في  اأعماله  ماليزيا  في  الم�سرفي  النظام  بداأ  لقد 

وابتداء من هذا التاريخ، م�ست البالد قدما في اإن�ساء نظام مالي 

مالي  قطاع  من  البالد  في  لما  (ومــ�اٍز  ومتكامل  �سامل  اإ�سالمي 

الرائع بما حققت  اأن تفتخر ب�سجلها  تقليدي). ومن حق ماليزيا 

في اإطار النظام المالي الإ�سالمي، من تجديدات ومبادرات رائدة. 

ويمكننا، في هذا ال�سياق، اأن ن�سير اإلى الم��س�عات التالية، كمثال 

على ما حققته ماليزيا في المجال المعني هاهنا:

نم�  من  ال�سندوق  هذا  حقق  وما  حاجي«  »تاب�نغ  تاأ�سي�س  ــ 

باهر،

المتعلقة  الإر�سادات  بتقديم  مخت�سة  وطنية  هيئات  اإن�ساء  ــ 

بال�سريعة الإ�سالمية (Shari’ah Advisory Councils)، ب�سفتها 

ـ بعد ال�ستئنا�س بت�س�رات الم�سرف  اأعلى هيئة يحق لها البتـ 

في  ــ  المالية  الأوراق  على  الرقابة  �سلطة  وباأفكار  المركزي، 

الم�سائل المتعلقة بالنظام المالي، اإجازة فتح »ن�افذ اإ�سالمية« 

التقليدية، والعمل، بعد م�سي ح�الي ع�سرين  في الم�سارف 

عاما، على ممار�سة ال�سغط على الم�سارف، لتط�ير الن�افذ 

المتعاملة مع ال�سركات التابعة، اأي مع م�سارف اإ�سالمية قائمة 

بحد ذاتها.

مع  يتما�سى  البينية،  الم�سرفية  للمعامالت  �س�ق  اإن�ساء  ــ 

مقا�سد ال�سريعة الإ�سالمية، والعمل على تط�ير اأدوات نقدية 

مجازة �سرعا،

النظام  بم�سائل  متخ�س�سة  اإ�سالمية  جامعة  اأول  تاأ�سي�س  ــ 

 (International Centre for Education الإ�سالمي  المالي 

وم�ساعدة  ق�ي  ع�ن  وتقديم   ،in Islamic Finance, INCEIF)

الإ�سالمية  المالية  الخدمات  مجل�س  تاأ�سي�س  عند  فعالة، 

(Islamic Finance Services Board, IFSB)، باعتباره م�ؤ�س�سة 

عالمية مكلفة ب�سياغة المعايير ال�سرورية لت�جيه القت�ساد 

المالي الإ�سالمي،

ــ تنظيم وتط�ير �س�ق ال�سك�ك نح� الأف�سل.

وبرغم كافة هذه المبادرات، ل يزال اأ�سل�ب عمل النظام المالي 

الإ�سالمي في ماليزيا، بعيدا جدا، عن بل�غ الت�س�رات المثالية، 

التي دعا اإليها القت�سادي�ن الم�سلم�ن، اأعني الت�س�رات القائمة 

على مبداأ الم�ساركة بالربح والخ�سارة. وربما تجدر الإ�سارة، في 

هذا ال�سياق، اإلى اأن العجز عن تحقيق هذه الت�س�رات بالكامل، 

الم�اطنين.  جمه�ر  �سف�ف  في  �سديد  نقد  عن  ي�سفر  ما  كثيرا 

وعلى ما يبدو، اأم�سى هذا النقد ي�ستح�ذ على م�سامع الحك�مة 

فقان�ن  ماليزيا).  نيجارا،  (بنك  الماليزي،  المركزي  والم�سرف 

 ،(Islamic Financial Services Act) الخدمات المالية الإ�سالمية

العائد اإلى العام 2٠١3، ي�سع حدا فا�سال بين ال�دائع الإ�سالمية، 
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والح�سابات الم�سرفية الإ�سالمية المتعلقة بالن�ساط ال�ستثماري، 

فالم�سرف المركزي الماليزي ي��سح بنح� ل لب�س فيه اأن:

ال�دائع الإ�سالمية هي نق�د، ا�ستلمها الم�سرف المعني، في 

اإطار عق�د قر�س اأو وديعة. وبهذا المعنى، فاإن الم�سرف المعني 

ملزم، بدفع هذه النق�د اإلى اأ�سحابها بالكامل، وبال نق�سان، اأي 

اأن هذه ال�دائع يجب اأن تبقى بمناأى عن المخاطر والمجازفات.

اإطار  في  تن�ساأ  اأن  يمكن  الإ�سالمي،  ال�ستثمار  تكاليف  واأن 

الأمــ�ال،  فاإن  هنا،  من  ال�كالة.  اأو  الم�ساركة  و  المرابحة  عق�د 

التي تُ�سدد من خالل ح�ساب م�سرفي مخ�س�س لال�ستثمار، تظل 

عر�سة للمخاطر والمجازفات.

الإ�سالمية  الم�سارف  ت�ستثمر  وفيما  اأخـــرى،  ناحية  مــن 

خ�سائر  فاإن  ال�ستثمارية،  الم�سرفية  الح�سابات  اأ�سحاب  اأم�ال 

الح�سابات  اأ�ــســحــاب  تغطيتها  يتحمل  اأن  يــجــب  ال�ــســتــثــمــار 

الأمــ�ال،  قيمة  �سافي  بت�سديد  ملزمة  فالم�سارف  الم�سرفية. 

هذا  وفــي  منها.  ال�ستثمار  خ�سائر  طــرح  بعد  ا�ستلمتها،  التي 

لف  بال  بالإ�سارة،  م�ستقبال،  ملزمة،  الم�سارف  �سارت  ال�سياق، 

من  العبارة،  ب�سريح  والتحذير  المحتملة،  المخاطر  اإلى  ودوران، 

مغبة تكبد خ�سائر معينة (اأي اأن الم�سارف �سارت ملزمة بتنفيذ 

هذا  اإلى  بالإ�سافة  �سابقا).  ق�سد  عن  تجاهله  تحاول  كانت  ما 

وذاك، تعين على الم�سارف، اأن تف�سح اأمام العمالء، عن اأهدافها 

المختلفة، وعن  المخاطر  وا�ستراتيجياتها، ومكامن  ال�ستثمارية، 

تقديرات  وعن  المن�سرمة،  ال�سن�ات  من  الم�ستخل�سة  البيانات 

واقعية لل�قائع المحتملة م�ستقبال، وعن دقائق الأ�سل�ب المنتهج 

ال�ستثمار.  من خالل  تحققت  التي  ــاح،  الأرب وت�زيع  ح�ساب  في 

علما اأن الم�سرف المركزي الماليزي، يمنع، ب�سريح العبارة، قيام 

الم�سارف الإ�سالمية باإدارة الأرباح والتالعب بها، والت�س�ية بين 

الربح والخ�سارة، وذلك لأن اإدارة الأرباح، كانت قد جعلت عمالء 

ب�ج�د  ي�سعرون  ل  الزمن،  من  م�سى  فيما  المعني،  الم�سرف 

اختالف يُذكر، بين الح�سابات الم�سرفية الإ�سالمية والح�سابات 

الم�سارف  �ــســارت  لقد  لأجـــل.  ال�ديعة  وح�سابات  ــة  الدخــاري

من  واحد  كل  من ظروف  التحقق  على  الآن،  مجبرة،  الإ�سالمية 

ال�ستثماري  الح�ساب  �سالحية  مــدى  على  للتعرف  عمالئها، 

لأهداف هذا العميل اأو ذاك، ومدى قدرة ال�احد منهم على تحمل 

الخ�سارة المحتملة.

والأمر الذي ل �سك فيه، ه� اأن ح�سابات ال�ستثمار الماليزية، 

الكامن،  وج�هرها  الظاهر،  �سكلها  على  وبناء  عمليا،  �ستك�ن، 

هذا  اأن  بيد  بالمخاطر.  الم�ساركة  على  تق�م  م�سرفية  ب�سائع 

التط�ر، ما ه� في ال�اقع، اإل خط�ة اأولى، على درب ال��س�ل اإلى 

اأي  والخ�سارة،  بالربح  الم�ساركة  على  القائم  الم�سرفي  الن�ساط 

اأنه خط�ة اأولى على القتراب من ال��سع المثالي، الذي تج�سده 

الم�ساركة بالربح والخ�سارة. وهكذا، فاإن كل ما في الأمر، ه� اأن 

متزايدة،  تم�يل  بعمليات  الأولــى،  الخط�ة  هذه  ا�ستكمال  يجري 

اأعلن  الغر�س،  ولهذا  والخ�سارة.  بالربح  الم�ساركة  على  قائمة 

اإن�ساء  عن   ،2٠١٥ العام  ربيع  في  الماليزي  المركزي  الم�سرف 

 (Investment Account Platform, IAP) ا�ستثمار  برنامج ح�ساب 

م�سيرا اإلى اأن هذا البرنامج يحظى بتاأييد الراأي العام. والمطل�ب 

من هذا البرنامج ه� اأن يك�ن و�سيلة ناجعة، واأداة منا�سبة، لتمكين 

اإلى م�ارد  الم�ساريع ال�سغيرة والمت��سطة الحجم ، من الدخ�ل 

مما  عليها،  يح�سل  التي  ال�سي�لة،  خالل  من  م�سترك،  �سندوق 

في  لديها  المتراكمة  ــ�ال  الأم من  الإ�سالمية  الم�سارف  تدفعه 

ح�سابات ال�ستثمار، ومن عمليات التم�يل القائمة على الم�ساركة 

بالربح والخ�سارة. وغني عن البيان، اأن �سندوقا من هذا القبيل، 

على  واحد  لم�سرف  قدرة  ل  تم�يل،  بعمليات  النه��س  ي�ستطيع 

النه��س بها، ويت�افر على قدرات تمكنه، اأي�سا، من ت�سغيل كادر 

على  واحــد  لم�سرف  قــدرة  ل  الم�سروعات،  بتقييم  متخ�س�س 

ت�سغيله، وذلك ب�سبب كلفته الباهظة. عالوة على هذا وذاك، تن�ساأ، 

المرتبطة  المخاطر  واإدارة  لت�زيع  اأف�سل،  فر�ٌس  هذه،  والحالة 

بعمليات التم�يل القائمة على الم�ساركة بالربح والخ�سارة، والتغلب 

على المع�سالت، الع�سيرة على الحل حتى الآن، النا�سئة عن عدم 

لهذا  النجاح  ُكتب  واإذا  ال�سلبية.  والم�ؤ�سرات  المعل�مات  تعادل 

الإ�سالمي،  المالي  الأداء  اأن  في  �سك،  من  فما  فعال،  المبادرة، 

قريحة  بها  التي جادت  المثالية،  الت�س�رات  من  كثيرا،  �سيقترب 

اأ�سحاب الت�س�رات الخيالية، وت�س�رات القت�ساديين الم�سلمين. 

ول�سنا بحاجة للتاأكيد، على اأن القت�ساد المالي الإ�سالمي، �سيغدو 

ـ في ماليزيا على اأدنى  عندئذ، قطاعا اأكثر ا�ستقاللية واأعظم اأداءـ 

تقدير.

ترير  جامعة  في  القت�سادية  للعل�م  اأ�ستاذا  كان  نينهاو�س    فولكر    

العديد  ن�سر  األمانيا.  في  مارب�رغ  لجامعة  ورئي�سا  ب�خ�م،  وجامعة 

والمالية  القت�ساد  بم�سائل  ال�سلة  ذات  والمقالت  الدرا�سات  من 

والإ�سالمية.

ترجمة عدنان عبا�س علي
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I هناك من بين العلماء في الغرب الذين ل يخفون عداءهم لالإ�صالم 

من يعتقد، من اأنه هو الذي اأدى باأتباعه اإلى م�صتنقع التخلف والركود، 

عندما خنق لديهم كل مبادرة اقت�صادية، بعك�س ما حدث في المجتمعات 

الغربية بف�صل الثورة الراأ�صمالية، والليبرالية الديمقراطية. قالئٌل هم 

من بينهم، من يتعر�ْس لإ�صكالية التقدم والتخلف لدينا على نحو من 

الإن�صاف، واعتماِد مقايي�َس اأكثَر علمية حول العالقة القائمة بين العقائِد 

في مجتمعاتنا من جهة، وواقعنا الجتماعي من جهة اأخرى.  

    

االإ�شالم واالقت�شاد

بين النظرية والتطبيق، �صوريا مثال

ALI AL-SALEH    علي ال�صالح

ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه هنا، ه� لماذا اإذن ازدهرت الراأ�سمالية، 

وفي  ــا،  اأوروب في  الحديثة  الأزمنة  في  والتقدم  للحداثة  كعن�ان 

في  نف�ُسه  ال�سيء  يحدث  ولم  مثال،  كاليابان  البلدان  من  غيرها 

بلدان ال�سرق الأو�سط العربية، ومنها �س�ريا؟ 

الم��س�ع،  حــ�ل  مالحظاتي  من  بع�سا  يلي  فيما  �ساأ�سرد 

بدءا من ع�سر الحمالت ال�سليبية، اأو كما ي�سمها العرب حروب 

الفرنجة على �س�ريا التي تزامنت مع تبا�سير ولدِة الميركانتيلية 

�س�ريا  بتاريخ  مرورا  للراأ�سمالية،  اأ�س�ست لحقا  التي  الغرب  في 

العثماني، وانتهاء بدولة �س�ريا الحديثة التي ن�ساأت في ظل 

النتداب الفرن�سي، وا�ستقالِلها فيما بعد. 

ي�سير بع�س علماء الجتماع الغربيين من اأمثال ماك�س 

الراأ�سمالية  اأن  اإلــى  اأي�سا،  ومارك�س  و�س�مبارت،  فيبر، 

الحديثة، عن�اُن الزدهار والتقدم، ُوِلدت من رحمي راأ�س 

المال التجاري، وقطاع التبادل المالي، في الع�سر ال��سيط 

الأوروبي المتاأخر. من الم�ساهد في هذه المرحلة، ن�س�ءُ 

الإ�سالمي  العالم  في  ــدة  رائ بل  مماثلة  مالية  قطاعات 

اأن الإ�سالم لم ي�سكل ي�مها عائقا  القرو�سطي، مما يثبت 

فترة  ال�سام خالل  بالد  في  اأما  التجاه.  هذا  في  للتط�ر 

راأ�سمالية  قطاعات  ت�اجَد  فيالحظ  ال�سليبية،  الحمالت 

وا�سحة المعالم فيها، من تجارية ومالية، اأي مبا�سرة خالل 

الفترة الميركانتيلية ما قبل الراأ�سمالية في الغرب. من جهة 

اأخرى، ما زال العتقاد �سائدا، من اأن المرحلة الإقطاعية 

في التط�ر الجتماعي، �سكلت م�ؤ�سرا �سروريا على قرب 

هنا،  لها.  واأ�س�ست  بل  الراأ�سمالية،  المرحلة  اإلى  النتقال 

المنطقة،  تاريخ  في  الإ�سالمية  الدولة  ن�س�ء  ي�ستدعي 

وال�سكل الذي اتخذته ب�سكل خا�س في بالد ال�سام خالل 

ع�سر الحمالت ال�سليبية، المالحظات التالية: 

بنك في�سل الإ�سالمي 

بالقاهرة.

 Photo: Stefan Weidner
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يختلف الإقطاع الإ�سالمي عم�ما عن مثيله في الغرب، فيما 

يلي:

بينما، عك�س ن�س�ء الإقطاع في الغرب بدء الع�دة لظه�ر ن�ع ما 

من التنظيم ال�سيا�سي، والإداري في الأقاليم الأوروبية المختلفة، 

دة، جاء ظه�ر الإقطاع  بعد انهيار المبراط�رية الرومانية الم�حِّ

في الدولة الإ�سالمية، كم�ؤ�سر على بدء انح�سار ال�سلطة المركزية 

للدولة، واإلى تراجع اإدارتها المالية، ونظامها ال�سريبي. 

لــم يــتــْم هــذا الــتــطــ�ر نح� الــنــظــام الإقــطــاعــي فــي الــدولــة 

الذي  الريفي  القت�ساد  �سيطرة  انح�سار  مرحلة  في  الإ�سالمية، 

لل�سلع  اأو�سع  تدفقا  ويعيق  الذاتي،  ال�ستهالك  طابع  عليه  يغلب 

نح� ال�س�ق خارج الريف، كما كان حال مثيله الإقطاع الغربي. اإذ 

بداأ الإقطاع في الظه�ر اأيام الخالفة العبا�سية في القرن العا�سر 

ميالدي، اإبان مرحلة تاريخية �سهدت نه�سة تجارية كبرى في بالد 

الرافدين، �سكلت اأكبر ث�رة تجارية في التاريخ الإ�سالمي. 

النظام  نح�  التدريجي  التح�ل  هــذا  تــم  الــ�ــســام،  بــالد  فــي 

ال�سعف  مــن  مرحلة  خــالل  الالحقة،  الع�س�ر  فــي  الإقــطــاعــي 

الأبي�س  في  ال�س�رية  للتجارة  وانح�سار  الن�سبي،  القت�سادي 

قبل  من  المت�ا�سل  ال�س�رية  ال�س�احل  ح�سار  ب�سبب  المت��سط، 

المرافِئ  احتالل  ب�سبب  بعده  ومــن  اأول،  البيزنطي  الأ�سط�ل 

خالل  ال�سليبيين،  قبل  من  ال�ساحل  هذا  امتداد  على  البحرية 

البرية في البالد  قرنين من الزمن، و�سبه انقطاع ل�سبل التجارة 

ال�سامية نتيجة الحتاللت، والحروب. تعمق الإقطاع لحقا، في 

بالد ال�سام في ظل دولة المماليك فيها، عن طريق منح اإقطاعيات 

النظام  بدء  في  ح�سل  كما  تماما  الع�سكر،  لأمــراِء  وراثية  غير 

وراثية  اإقطاعيات  اإلى  فيه  تح�لت  الذي  الغرب  في  الإقطاعي 

لحقا بعد انهيار المبراط�رية الرومانية. في بالد ال�سام، ُمنحت 

اأخرى  اقت�سادية  مرافق  ومن  زراعية،  اأرا�ــس  من  القطاعيات، 

غيِرها، لأمراء الع�سكر مقابل خدماتهم للدولة، لكن اأي�سا، ل�سمان 

اإمداد خزينة الدولة بع�ائَد ماليٍة ثابتة من الفائ�س المالي لهذه 

القطاعيات، في ظل رقابة م�سددة لالإدارة الممل�كية المركزية، 

في كل من دم�سق والقاهرة. 

�سعف  زمن  الغرب  في  الإقطاع  ظهر  بينما  اأخــرى،  بكلمات 

ال�سلطة المركزية، و�سيطرِة القت�ساد الريفي هناك، كم�سدر �سبه 

وحيد للثروة، نرى هذا التح�ل يتم في دار الإ�سالم خالل �سيطرة 

متعدد  اقت�سادي  ن�ساط  ظل  في  بغداد،  في  ق�ية  مركزية  دولة 

في  لي�سل  رائجة،  �سناعية  وحرف  وتجارة،  زراعــة،  من  الألــ�ان 

مرحلة لحقة اإلى نظام الإقطاعيات الع�سكرية في بالد ال�سام، في 

ظل دولة المماليك المركزية الق�ية، لكن مع بدء اأف�ل الأن�سطة 

القت�سادية المتعددة فيها، لأ�سباب تقع خارج العالقة بعقيدة ما. 

لالأخذ  الإ�سالمية  الــدولــة  فــي  التحرك  هــذا  عم�ما  جــرى 

بم�جبها  تم  التي  لتلك  اإذن  مغايرة  لأ�سباب  الإقطاعي،  بالنظام 

الدولة  مــ�ارد  تعد  لم  ال�سام،  بالد  في  ــا.  اأوروب في  التح�ل  هذا 

الإقليمية المالية الالزمة تكفي لمجابهة الأعباء المالية المتزايدة، 

بعد  المدمرة،  المغ�لية  والهجمة  ال�سليبي،  الغزو  عن  الناتجة 

هكذا  بغداد.  في  المركزية  للحك�مة  المادية  الإمكانات  تراجع 

نرى، اأنه بينما تحرك الأمراء الإقطاعي�ن في الغرب من الريف، 

مالية  م�ارد  على  لال�ستيالء  المدن  نح�  يتمركزون،  كان�ا  حيث 

عجز  اأن  بعد  الأوروبــيــة،  المدن  اأهــل  ح�ساب  على  لهم  اإ�سافية 

القت�ساد الريفي عن تغطية احتياجاتهم المالية المتزايدة، نرى 

اأن الدولة في بالد ال�سام تتحرك انطالقا من الح�ا�سر الإقليمية 

فيها، حيث تتمركز ال�سلطة ال�سيا�سية، باتجاه الريف، والمدن على 

حد �س�اء، ل�سد العجز النا�سئ عن ق�س�ر النظام ال�سريبي ال�سابق 

في تاأمين الم�ارد المالية الالزمة للدولة، لدعم المجه�د الحربي 

دائرة  من  اقت�ساديا،  حي�ية  مرافئ  خروج  ب�سبب  لها،  المتعاظم 

�سيطرتها بفعل الحتالل ال�سليبي، والغزو المغ�لي، وما نتج عن 

على  والمالية،  العينية،  للم�ارد  ونهب  وت�سريد،  تدمير،  من  ذلك 

حد �س�اء. من الم�ساهد خالل هذه الفترة اأي�سا، اأن كبار التجار، 

ومالك الأرا�سي في المدن ال�سامية، اأي ما �سمي لحقا بالطبقة 

اأقرانهم  نرى  بينما  وال�سلطة،  الحكم  ت�سارك في  لم  البرج�ازية، 

في المدن الإيطالية في ذلك الحين، بل وفي المدن ال�سامية تحت 

ال�سيطرة ال�سليبية، ي�سارك�ن الأمراء الإقطاعيين في اإدارة �س�ؤون 

الإمارات ال�سليبية، ال�سيا�سية، والقت�سادية، على حد �س�اء. 

ال�ساأن.  بهذا  اأكثر  تفا�سيل  اإلى  الم��سع  اأتطرَق في هذا  لن 

الإيطالية  المدن  برج�ازيي  �سلطة  نم�  باأن  بالق�ل  اأكتفي  لكني، 

الآخر  ه�  ي�ؤِد  لم  مثال،  الحين  ذلك  في  وال�سيا�سية  القت�سادية 

ال�سمال  مدن  في  الم�ساهد  الراأ�سمالي  النظام  نح�  التح�ل  اإلى 

تح�ل  يحدث  لم  كما،  المتاأخر.  ال��سيط  الع�سر  في  الأوروبـــي 

م�سابه في الدولة البيزنطية التي كانت ت�سيطر على المالحة في 

الأبي�س المت��سط قبل الفتح العثماني، ول في المملكة الإ�سبانية 

بعد اكت�ساف اأمريكا ونهب ذهبها. اأي، اأن عدم التح�ل اإلى النمط 

الراأ�سمالي �سمال ــ اأوروبي، لم يحدث في ح��س البحر الأبي�س 

دينية  عقيدة  ب�سبب  التاريخية،  الحقبة  تلك  خــالل  المت��سط 

في  الراأ�سمالية  نح�  التح�ل  اأ�سباب  باأن  الق�ل  اأن  كما  بعينها. 

ال�سمال الأوروبي جاءت ح�سرا، كما يظن البع�س، نتيجة للمجابهة 

التي ح�سلت هناك بين نظام الإنتاج الإقطاعي المتاأخر، والطبقة 

قيد  ذلك  زال  فما  الأوروبــيــة،  المدن  في  الناه�سة  البرج�ازية 

البحث والتمحي�س، ولم يجد بعد الج�اَب ال�سافي عليه. 

بكلمات قليلة اأخرى: لم تلعب العقيدة، ول حتى وج�د طبقة 

المحرك  عدمها،  اأو  معين  نــ�ع  من  اإقطاع  بم�اجهة  برج�ازية 

الكافي، وال�افي، في ن�س�ء الراأ�سمالية، وما ت�لد عنها من تقدم 

وازدهار لمجتمعاتها في الغرب. 

تفا�سيل  اإيراد  دون  اأي�سا  الق�ل  يمكن  تقدم،  ما  اإلى  اإ�سافة 

الحياة  الدينية على مجريات  العقيدة  تاأثير  اإن  لذلك،  اأي�سا  هنا 

بقي  ال�سليبية  الحمالت  خــالل  ال�سام  بــالد  فــي  القت�سادية 

النظرية  بين  ت�سارب  هناك  ين�ساأ  كــان  عندما  واإنــه  مــحــدودا، 

ما  على  اأول،  المجتمع  متطلبات  لتلبية  الغلبة  كانت  والتطبيق، 
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عداها في م�اجهة التحديات ي�مها. كما اأن بنية العالم الإ�سالمي 

الجتماعية ي�مها، كانت مماثلة اإلى حد كبير لمثيالتها في اأوروبا، 

وكذلك اأي�سا لمثيالتها في ال�سين، واليابان، والهند، قبل حدوث 

ال�سدمة ال�ستعمارية الأوروبية. اأما، ما جرى بعد ذلك في الأزمنة 

الحديثة، من تط�ر اقت�سادي في العالم الإ�سالمي مغاير لما تم 

اأي�سا، لأ�سباب قبل كل �سيء دني�ية،  في اأوروبا، فمرد ذلك، ه� 

�سنتكلم عن بع�سها فيما يلي: 

�سكلت الدولة العثمانية حتى مطلع القرن التا�سع ع�سر، المالذ 

وخط الدفاع الأخير لغالبية من بقي من ال�سع�ب الإ�سالمية خارج 

في  ال�سباقة  كانت  اأنها  كما،  الأوروبــيــة.  ال�ستعمارية  ال�سيطرة 

ذلك  في  اأحيانا  مخالفة  التحديث،  نح�  الأولى  الخط�ات  اتخاذ 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية نف�سها. 

حاول العثماني�ن بعد معاهدة �سلح كارل�فيتز مع الإمبراط�رية 

ال�سلطة  تق�ية   ،١٩١4 اإلى   ١٧٠٠ من  الفترة  خالل  النم�ساوية، 

ال�سيا�سي،  ــي،  ــ الأوروب ال�سغط  م�اجهة  فــي  للدولة  المركزية 

والع�سكري المتزايد، تماما كما ح�سل �سابقا في بالد ال�سام اأيام 

الحمالت ال�سليبية. �ساحب هذا الت�جه على ال�سعيد القت�سادي 

للدولة، ظه�ر تدريجي لما يمكن دع�ته ِبـ »راأ�سمالية الأطراف«، 

مقابل ما ا�سطلح على ت�سميته براأ�سمالية المركز الأوروبي. كان 

الدافع لذلك، هنا اأي�سا، حاجة الدولة العثمانية ل�ستنها�س عائدات 

اإلى تح�يل  مالية اإ�سافية. فلجاأت بدءا من القرن ال�سابع ع�سر، 

من  والمكافئة  التمار،  باأرا�سي  المدع�ة  الزراعية  الإقطاعيات 

حيث المبداأ اإلى �سبيهاتها زمن المماليك، اإلى اإقطاعيات وراثية. 

كما منحت الدولة ملتزمي الأرا�سي الأميرية حق الت�سرف بها، من 

بيع وت�ريث، للهدف نف�سه. بمعنى اآخر، جاءت حركة الخ�سخ�سة 

هذه، ونم� الملكية الخا�سة في وليات الدولة العثمانية، كم�ؤ�سر 

مرحلة  قبل  الراأ�سمالية،  ال�س�ق  اقت�ساد  اإلى  التجاه  نح�  اأّولــي 

باأنه  وادعائه  بالدنا،  على  المبا�سرة  الأوروبي  ال�ستعمار  �سيطرة 

ه� من اأح�سر معه تبا�سير النه�سة والتحديث. 

تح�ل  نقطة  ع�سر  التا�سع  القرن  منت�سف  �ساهد  ذلــك،  مع 

الإمبراط�رية  في  المدني  والمجتمع  ال�سلطة،  �سعيد  على  اأكيدة 

العثمانية. اإذ دفع بحث الدولة عن م�سادر مالية اإ�سافية، وتراكم 

اأنظمة  اإتباع  دي�نها الخارجية لم�سلحة الدائنين الأوروبيين،.اإلى 

الأوروبي�ن، في  الراأ�سمالي�ن  �سريبية جديدة. كما �سغط ه�ؤلء 

اإطار �سيا�سة ت�سربهم اإلى ج�سم الرجل المري�س، كما كان�ا يدع�ن 

الدولة العثمانية، باتجاه ال�ستمرار في خ�سخ�سة الزراعة، وزيادة 

على  المالك  كبار  من  قلة  لم�سلحة  الزراعية،  الحيازات  �سقف 

الدائن�ن  هــدف  الحقيقيين.  الأر�ــس  مالكي  الفالحين  ح�ساب 

الأوروبي�ن من وراء ذلك، حث الحك�مة العثمانية من جهة، على 

�سيء ح�س�لهم  كل  قبل  ي�سمن�ا  لكي  ال�سريبي،  ال�سحن  ت��سيع 

على دي�نهم من عائدات الخزينة الإ�سافية. لكن، اأي�سا لدعم ن�س�ء 

التاأثير عليهم، عن طريق  طبقة من كبار المالك ي�ستطيع�ن هم 

ي�سيطرون  التي  العالمية  الراأ�سمالية  بال�س�ق  مبا�سرة  اإلحاقهم 

عليهم خارج رقابة الدولة، ب�ا�سطة دفعهم، اأول، اإلى تعميم زراعة 

ومدهم  والحرير،  كالقطن  الأوروبية،  لل�س�ق  الالزمة  المنتجات 

ومدي�نية  مدي�نيتهم،  زيــادة  وبالتالي  لذلك،  الالزمة  بالقرو�س 

الدولة نف�سها المتراكمة اأ�سال عبر ال�ستدانة من ال�س�ق المالية 

الدولية. 

اأما في ال�ليات العثمانية ال�س�رية، فكان ا�ستمالك الفائ�س 

ت�لت  فقد  وت�سعبا.  تعقيدا  اأكثر  فيها،  الدولة  قبل  من  الزراعي 

تر�سيد  مثل  اأ�سا�سية،  قــرارات  اتخاذ  بنف�سها  ال�س�رية  ال�ليات 

ناظمة  ق�اعد  واإر�ساء  الب�سائع،  حركة  على  الجمركية  التعرفة 

اإلينا. فقد كان  الم�ستعمر  اأي�سا، قبل قدوم  للتجارة. حدث ذلك 

على ال�ليات ال�س�رية دفع مبالغ متزايدة لخزينة الدولة المركزية 

وتدفق  والبلقان،  القرم،  حروب  تكاليف  لمجابهة  ا�سطنب�ل،  في 

البلقان،  في  ديارهم  عن  اأجل�ا  الذين  من  بالماليين  الالجئين 

وع�سرات  الأنــا�ــســ�ل،  في  الإمبراط�رية  قلب  اإلــى  والقفقا�س، 

الآلف غيرهم من الذين قدم�ا اإلى ال�ليات ال�س�رية، كال�سرك�س، 

لل�سركات  المدورة  ــاح  الأرب �سكلت  كما  والب�سناق.  والأرنـــاوؤوط، 

المالية  والحتياجات  ال�س�رية،  ال�ليات  في  العاملة  الأجنبية 

المتزايدة لكبار المالك، والتجار، في المدن �سغ�طا اإ�سافية، مما 

لم يترك في نهاية الأمر �س�ى ق�سم �سئيل من الفائ�س الزراعي، 

لكي يتراكم على �سكل ا�ستثمارات مجدية اقت�ساديا لهذه ال�ليات، 

ولباقي الم�اطنين فيها الذين كان�ا يعان�ن �سنك العي�س والحاجة. 

الدولة  في  الراأ�سمالي  التحديث  عملية  اأن  تقدم،  ما  ي��سح 

العثمانية تمت في مرحلة اأولى بمجه�دها الخا�س، عندما حاولت 

اأن  وما  اقت�سادها.  في  التقليدية  الراأ�سمالية  القطاعات  تن�سيط 

حل القرن التا�سع ع�سر، واأ�سبح باديا كم ه� مهم اللحاُق بالث�رة 

كان  الحي�ية،  الإ�سالحات  عملية  في  وال�ستمرار  ال�سناعية، 

ال�قت قد فات. فقد اأعاق عندها التف�ق الع�سكري، والقت�سادي 

لالإمبرياليين الأوروبيين، الدولة العثمانية عن ال�ستمرار في هذا 

المجال على نهج ما قام به محمد علي في م�سر، بل قام�ا اأي�سا 

بتحطيم التجربة الم�سرية نف�سها، ومنع�ا اإبراهيم با�سا من عملية 

تحديث الدولة العثمانية، عندما زحف بجي��سه عبر �س�ريا باتجاه 

ا�سطنب�ل عا�سمة الإمبراط�رية، من اأجل ذلك. 

لم تكن اإذن، عقيدة الدولة الدينية في العهد العثماني، هي التي 

عرقلت تط�رها. بل حدث ذلك بفعل �سيا�سات، واأحداث دني�ية 

م�ستجدة، نتيجة المجابهة مع المبريالية الأوروبية، وحاملها نظام 

الراأ�سمالية العالمية. مع ذلك، تجب الإ�سارة اإلى اأن الإ�سالم كما 

فهم في القرن العا�سر ميالدي، لم يكن ه� نف�س الإ�سالم الذي 

ه�  لي�س  اأنه  كما  العثمانية.  الدولة  اإ�سالم  اأو  الفت�حات،  عَرفته 

ما ن�ساهده الآن في القرن الحادي والع�سرين، من خالل الإ�سالم 

الجهادي، اأو من خالل اجتهادات بع�س المنظرين حاليا، كالدكت�ر 

اأنه  كما،  كثر.  وغيرهما  القر�ساوي،  وال�سيخ  �سحرور،  محمد 
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تط�ر  من  الآن  حتى  الإ�سالم  في  حدث  ما  نفهم  اأن  ن�د  عندما 

على ال�سعيد النظري، علينا اأن ل نغفل بالمقابل ما زامن ذلك من 

الجغرافيا  �سعيد  على  طراأت  تح�لت  ومن  اجتماعية،  تط�رات 

ال�سيا�سية، والعالقة الجدلية القائمة بين النظرية والتطبيق. 

ن�ساأت الدولة ال�س�رية »العلمانية« الحديثة على اأنقا�س الدولة 

العثمانية، وعلى جزء من بالد ال�سام، و�سع كما ه� معل�م، تحت 

النتداب الفرن�سي. فاأين اأ�سبحت النظرية بعد ذلك من التطبيق؟ 

الذي  النتداب  �سك  اإطــار  في  �س�ريا  اإلــى  فرن�سا  ح�سرت 

كلفتها بتنفيذه »ع�سبة الأمم«، بهدف قيادة المجتمع ال�س�ري نح� 

 ١٩2٠ عام  د�ست�ر  اأن  �سحيح،  حديثة.  دولة  واإن�ساء  ال�ستقالل، 

للمملكة ال�س�رية العربية اأيام الملك في�سل، ومن بعدها الد�ساتير 

التي �سدرت اأيام النتداب الفرن�سي، كانت الروح العلمانية فيها 

ال�س�رية  الدولة  اأن  على  كلها  ن�ست  ذلك،  مع  المعالم.  وا�سحة 

اأمام  الفرن�سي  النتداب  التزمت دولة  رئي�سها ال�سالم. كما  دين 

ع�سبة الأمم بالحفاظ على روح الت�سريعات التي كانت قائمة اأيام 

الدولة العثمانية، واآخر خالفة ا�سالمية. هكذا، ا�ستمر العمل زمن 

النتداب ب�سرائب الأع�سار المفرو�سة وفق ال�سريعة ال�سالمية، 

الم�سرع  اعتبرها  التي  �س�ريا  في  الأر�ــس  عائدات  اإجمالي  على 

اإلى  ا�ستثناء  دون  كلها  تخ�سع  فتح  اأرا�سي  ذلك،  قبل  العثماني 

�سريبة الع�سر. كما اأن الإجراءات التي اتخذتها �سلطة النتداب 

كبار  م�سلحة  في  جاء  مثال،  الزراعية  القرو�س  منح  مجال  في 

مالك الأرا�سي المقيمين اأ�سال في المدن، وفي م�سلحة اأحالفهم 

الريف.  �سكان  ح�ساب  وعلى  النا�سئة،  ال�سناعات  اأ�سحاب  من 

يتقا�س�ن  كان�ا  الذين  المرابين  رحمة  تحت  تُرك�ا  الذين  ه�ؤلء، 

من المرابعين ف�ائد بلغت في بع�س الأحيان ١٥٠٪، على الدي�ن 

المراب�ن  عليها  ح�سل  التي  القرو�س  اأمــ�ال  من  لهم،  المقدمة 

الزراعية الحك�مية بف�ائد مي�سرة، لم يمنعهم  البن�ك  اأ�سال من 

من ذلك ل دين يحرم التعامل بالربى كالدين ال�سالمي، ول دنيا. 

كما ا�ستمر العمل بقان�ن التجارة العثماني. هنا يمكن الق�ل اأي�سا، 

من اأن التركيبة الجتماعية في �س�ريا، لم تتغير زمن الفرن�سيين 

كثيرا عما كانت عليه في اأواخِر عهد العثمانيين. جاء ال�ستقالل 

و�سدر د�ست�ر عام ١٩٥٠، ومن بعده د�ساتير اأخرى، كان اآخرها 

د�ست�ر عام ١٩٧3، التي ن�ست كلها على اأن دين رئي�س الجمه�رية 

ال�سالم، ومن اأن الفقه ال�سالمي ه� الم�سدر الرئي�سي للت�سريع. 

كان هذا يعني اأي�سا، اأن هناك اأكثر من م�سدر ت�سريعي، مما فتح 

الباب لإمكانية اإ�سدار ت�سريعات مدنية ل تتفق تماما مع ال�سريعة. 

ربما، �ساعد في ذلك ي�مها نزعة مجتمعية تراثية دينية عامة غير 

للعدالة الجتماعية  المعالم في مفه�مها  متزمتة، وغير وا�سحة 

في �س�ريا. 

من جهة اأخرى، يجري الحديث منذ مدة عما يدعى بالقت�ساد 

اأن  راأيــي،  في  والمالي.  النتاجي،  ب�سقيه،  المعا�سر  ال�سالمي 

العتبارات،  بع�س  من  بالرغم  المعا�سر،  ال�سالمي  القت�ساد 

والقيم الأخالقية الخا�سة به التي ت�ستلهم ال�سريعة، اإل اأنه كغيره 

من  الع�سرين،  القرن  في  ظهرت  التي  الأخــرى  القت�سادات  من 

النظام  فلك  في  كلها  تدور  بقيت  وفا�سية،  و�سي�عية،  ا�ستراكية، 

دون  الع�لمة،  اأبت، خا�سة في ع�سر  اأم  �ساءت  الأم،  الراأ�سمالي 

للنظام  تابعة  انفكت  اأنها ما  اأي،  اآخر مقنعا.  له بديال  اأن ت�سكل 

وعلى  العالمية،  التجارة  على  المطلقة  هيمنته  عبر  الراأ�سمالي، 

ال�س�ق المالية الدولية، مما يجعلها تاأتمر في نهاية الأمر ب�سروط 

اللعبة التي يمليها عليها هذا النظام، اإل في بع�س البنى الفرعية، 

ولي�س على م�ست�ى البنى الأهم فيه. فالق�ى المحركة في الحياة 

الأمر  نهاية  في  تجبر  التي  هي  الع�لمة،  ع�سر  في  القت�سادية 

العقائد، دينية كانت اأم �سيا�سية، على التكيف مع متطلبات واقع 

ال�سع�ب الجتماعي في القرن ال�احد والع�سرين، ولي�س العك�س. 

يعتمدها  التي  المرتكزات  لبع�س  �سريعة  باإ�سارة  هنا،  نكتفي 

القت�ساد ال�سالمي المعا�سر: 

اأن  بمعنى،  نق�دا.  ذاتها  حد  في  النق�د  تلد  ل  نظره،  في   •

الخ�سارة، عن طريق  ب�سبب  تنق�س  اأو  الربح،  نتيجة  تزيد  النق�د 

ال�ستراك المبا�سر في الن�ساط القت�سادي الحقيقي. 

• كما اأن الأ�سل في النق�د، اأن ت�ستعمل اإذن كاأداة في الن�ساط 

القت�سادي، واأن ل يتاجر بها ك�سلعة. بمعنى، اأن الآلية الحقيقية 

هي »الربح«، ولي�س �سعر »الفائدة«. وي�ؤكد عدد لي�س بالقليل من 

ع�امل  اأهم  من  يعد  الفائدة  �سعر  اأن  المعا�سرين،  القت�ساديين 

ت�ساءل  فمثال،  المعا�سرة.  القت�ساديات  في  ال�ستقرار«  »عدم 

من  الثمانينات  في  المعا�سر،  النقدي  القت�ساد  اأب�  »فريدمان«، 

ي�سبق  لم  الذي  الطائ�س  ال�سل�ك  „اأ�سباب  عن  الما�سي،  القرن 

„اإن  ـِ  ب بالق�ل  ت�ساوؤله  على  ويرد  الأمريكي“،  لالقت�ساد  مثيل  له 

الإجابة التي تخطر على البال هي ال�سل�ك الطائ�س الم�ساوي له 

في اأ�سعار الفائدة”. فالتقلبات في �سعر الفائدة ت�ؤثر مبا�سرة في 

ينعك�س  مما  ال�سك�ك،  من  كبير  قدر  في�س�دها  المالية،  الأ�س�اق 

القت�سادي  الن�ساط  في  مح�س�بة  وغير  حــادة،  تقلبات  في  اأثــره 

الحقيقي. وهذا ما ي�ؤكده اأي�سا بدورهم اأتباع القت�ساد الإ�سالمي، 

وقام عليه النظام الم�سرفي الإ�سالمي المعا�سر. �سارعت الكثير 

من البن�ك الغربية في الدول النامية المتقدمة، اإلى اإن�ساء فروع 

بل،  الإ�سالمي.  للتعامل  »ن�افذ«  اأو  الإ�سالمية،  للمعامالت  لها 

اإن بع�سها اأن�ساأ بن�كا اإ�سالمية كاملة م�ستقلة عنها ك�سيتي بنك، 

وت�سي�س بنك. وهناك، ما ل يقل عن 4٠ بنكا اإ�سالميا وم�ؤ�س�سة 

نقدية اإ�سالمية في ال�ليات المتحدة الأميركية وحدها. كما اأن 

اإ�سالمية، وفروعا ون�افذ للمعامالت الإ�سالمية في  هناك بن�كا 

المملكة المتحدة، والدنمارك، واألمانيا، والنم�سا، وفرن�سا. قطعا، 

ا�ستغالل  جاء  واإنما  بالفكرة،  عقائدي  اإيمان  نتيجة  ذلك  يتم  لم 

لجدواها الم�سرفية والقت�سادية. 

ال�سالم  تجربة  ــى  اإل هنا  الإ�ــســارة  من  اأي�سا  بد  ل  ختاما، 

الجهادي القت�سادية حاليا، في ما يدعى ِبـ »الدولة ال�سالمية في 

العراق وال�سام«، اأي (داع�س)، واإلى م�قعها من النظرية والتطبيق 

لها، على الرغم من ق�سر المدة للحكم على ذلك، من خالل ال��سع 
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الماأ�ساوي والكارثي الذي يمر به البلدان الممزقان. 

»الخالفة«  دولة  قيام  ال�سالمية«  »الدولة  تنظيم  اإعالن  مع 

في �سيف 2٠١4، بداأ التنظيم بالقيام بالمهام الر�سمية للدولة. 

دون  الغرامات،  وفر�س  ال�سرائب،  وجباية  بتح�سيل  اأولها،  تمثل 

اأن يتحمل في البدء اأعباء الدولة، من تاأمين فر�س العمل لرعاياه، 

والتعليم،  الم�ست�سفيات،  بناء  اأو  لهم،  ال�سحية  الخدمات  وتقديم 

ال�سريعة �سيء،  الج�س�ر. لكن، تطبيق  الطرق، وت�سييد  تعبيد  اأو 

�سحيح،  اآخــر.  �سيئا  يعني  الجتماعية  للرعاية  ــة  دول واإقــامــة 

فل�سفتهم  زاويــة  من  حاليا،  يكترث�ن  ل  ربما  التنظيم  اأتباع  اأن 

ل�سيطرتهم  التابعة  المناطق  في  العام  بالراأي  لالأم�ر،  ال�سم�لية 

مجه�دهم  اإدارة  اأن  اإل،  الب�سر.  من  ماليين  ثمانية  ت�سم  التي 

الحربي يتطلب في حد ذاته، جهدا ماليا متعاظما. كذلك، تلبية 

الدنيا  ول� في حدودها  تتطلب  لرعاياهم،  الب�سرية  الحتياجات 

في  مت�سخم  اأمني  جهاز  اإقامة  اأن  كما،  فاعلة.  اقت�سادية  اإدارة 

غير  ت�سلل  منع  اأجــل  من  ال�سالمية«،  »الــدولــة  تنظيم  مناطق 

المعاك�سة  الهجرة  لمنع  التفتي�س  المرغ�ب فيهم، وزيادة ح�اجز 

في  الم�ستجدة  القت�سادية  الحــ�ال  �س�ء  نتيجة  لمنا�سريهم، 

لهم،  والدولي  القليمي،  القت�سادي،  الح�سار  ب�سبب  مناطقهم، 

بع�س  ذكرت   ،2٠١4 عام  م�سروعهم.  تكاليف  من  ذلك  كل  يزيد 

النفط  برميل  يبيع  كان  ال�سالمية«،  »الدولة  تنظيم  اأن  التقارير 

اأربعين  اإلــى  بثالثين  �سيطرته،  تحت  الحق�ل  من  الم�ستخرج 

دولرا. في وقت، كان �سعره في ال�س�ق العالمية مئة دولر. حاليا، 

يبلغ �سعر البرميل في ال�س�ق العالمية نف�سها الأربعين دولرا، بعد 

تده�ر اأ�سعاره، اإ�سافة اإلى ازدياد خ�سائر التنظيم لفقدانه بع�س 

اآبار النفط نتيجة العمليات الحربية التي جرت م�ؤخرا. مجابهة 

التنظيم  يتجاوز  لأن  كثيرة  اأحيان  في  تدفع  الأعــبــاء،  هــذه  كل 

اأحكام ال�سريعة، بالرغم من كل التزمت، والتحجر المذهبي الذي 

ي�سمح  لكنه  التدخين،  يمنع  ال�سالمية«  »الدولة  فتنظيم  يبديه. 

اإ�سافية  عائدات  على  للح�س�ل  مناطقه،  عبر  الدخان  بتهريب 

بالدولرات. كما اأنه فر�س في مرحلة اأولى، على �سارقي ومهربي 

الآثار الذين يق�م�ن بالحفر الجائر بحثا عنها، ر�سما يبلغ ٪2٠ 

من قيمة الآثار المباعة، قبل اأن يق�م ه� بنف�سه بمتابعة عملية 

ال�سرائب  من  التنظيم  زاد  كما  المنه�بة.  الآثــار  وبيع  التنقيب 

المفرو�سة على ال�سكان في الم��سل، والرقة، في زمن تده�رت 

ل�سراء  النا�س  وا�سطر  ال�ق�د،  اأ�سعار  وارتفعت  الخدمات،  فيه 

اأجبر  كما  باأنف�سهم.  يحتاج�نها  التي  الكهرباء  لإنتاج  الم�لدات، 

على  يح�سل�ن  يزال�ن  ما  الذين  الم��سل  في  الم�ظفين  اآلف 

ق�سم  ت�سليمه  على  بغداد،  في  المركزية  الحك�مة  من  رواتبهم 

اإلى  اآذار عام 2٠١٥،  التنظيم في  من م�ستحقاتهم له. كما، لجاأ 

خ�سخ�سة م�ست�سفى الم��سل لتاأمين عائدات مالية اإ�سافية له. 

لي�س، في كل ما تقدم ذكره عالقة بال�سريعة، بل اإن اأغلبه يدخل 

ال�سرعية  غير  الر�س�م  جباية  بند  تحت  اأي  المك��س،  بند  تحت 

المحرمة اأ�سال في الدين ال�سالمي. 

لم يقف التنظيم عند هذا الحد في خرقه لق�اعد الدين الذي 

اأخالقياته،  اإلى امتهان  باأنه يمثله، بل تعدى ت�سرفه حتى  يعتقد 

اأربعة ع�سر قرنا  وج�هر روحه، ور�سالته. حافظ ال�سالم ط�ال 

على الذاكرة الح�سارية ل�س�ريا ما قبل ال�سالم، قبل اأن يح�سر 

من  م�سترك  جزء  هي  التي  تُدُمر  اأوابــد  متعمدا  ليدمر  التنظيم 

التراث الح�ساري لالإن�سانية جمعاء 

خال�سة الق�ل، ل يمكن تغيير واقع مجتمع ما بمحاولة تغيير 

به،  الخا�سة  لق�انينه  مراعاة  ودون  خارجه،  من  وثقافته  وعيه، 

فقط  يتم  لن  ذلــك  اأن  اأي،  لــه.  الناظمة  لق�اعده  احترام  ودون 

لخ�س��سيته،  احترام  اأي  وبدون  خارجه،  من  ياأت�ن  من  بم�سيئة 

وع�سر  الكبيرة،  الجغرا�سية  والتكتالت  الع�لمة،  في ع�سر  حتى 

الأمميات �سيا�سية كانت، اأم دينية. 

الــتــاأويــالت  مــن  حزمة  حــ�ل  مــا،  مجتمع  يتك�ن  ل  عم�ما، 

والرم�ز، والأه�اء والظن�ن. بل يت�سكل ح�ل واقع مح�س��س، ومهام 

وواجبات، محلية ودولية، من غير الممكن له بدونها، ال�ستمرار 

اأم ح�سية، لأنها  الإنتاج، مادية كانت  والبقاء. تت�سدرها عالقات 

في  الأ�سا�سية  ال�ظائف  وتحدد  ت�سكل،  التي  هي  ب�سيط  ل�سبب 

المجتمع. بينما تك�ن الح�افز، والدوافع الفكرية، والإيدي�ل�جيات، 

والتاأطير  الفكر،  اأدوات  الخ، من  الفل�سفية،  والمذاهب  والأديــان، 

وربما  اإنتاج،  كيفية  ولتف�سير  للتعبير،  المجتمع  و�سيلة  الثقافي، 

اإعادة اإنتاج المنظ�مة التي يعي�س في كنفها، وكذلك لفهم بنيتها. 

اأدوات الفكر هذه، „تعقل“ المجتمع كما تعقل اأ�سياَء غيره كثيرة، 

لكن ل تنتجه، هي تفل�سفه. مع ذلك، ل يعني هذا الق�ل نفيا كليا 

لتاأثير العقائِد، دينية كانت، اأم �سيا�سية، في الظ�اهِر الجتماعيِة، 

ومنها القت�سادية. اإل، اأن هذه الأخيرة هي التي تجبر العقائَد في 

نهاية الأمر خا�سة في ع�سر الع�لمة، على التكيف مع المتطلبات 

الجتماعية ل�اقع ال�سع�ب، ولي�س العك�س. 

  علي ال�صالح   اقت�سادي، باحث م�سارك في المعهد الفرن�سي لل�سرق 

الأدنى IFPO في دم�سق، حتى العام 2٠١١. يت�اجد حاليا في األمانيا.
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I هل يمكننا اإن�صاء عالقة واقعية بين الرق�س من جهة وبين 

القت�صاد اأو ال�صيا�صة اأوالنقد من جهة اأخرى دون اأن نقع في م�صيدة 

الخيال كما يفعل فّنان طليعي عادة؟ هذا بال�صبط ما تثبته الم�صرحية 

الراق�صة „ميتومبا“ Mitumba للفريق الألماني ـــ العالمي „موفوار“ 

 Mouvoir. الناقد اأرند فيزيمان يعرفنا على هذه الم�صرحية.

 

 

    

النظام العالمي الجديد للمالب�س

�صنع في كينيا ــ م�صرحية »ميتومبا« ل�صتيفاني تير�س

ARND WESEMANN    أرند فيزيمان�

تلك  األمانيا،  في  وخا�سة  اأوروبـــا،  في  المعتادة  الم�ساهد  من 

حتى  ارتفاعها  ي�سل  قد  التي  ال�سخمة،  المعدنية  الحاويات 

بانتظار  الحاّدة  بح�اّفها  الطرق  ج�انب  على  وتنت�سب  المترين 

الحاويات  هذه  وتخ�س�س  الم�ستعملة.  والأحذية  الثياب  اأكيا�س 

فيها  والأحـــذيـــة  الــثــيــاب  الــنــا�ــس  يح�سر  مــا  عـــادة  اإذ  للتبرع، 

�سريرا  اأ�سدر  الثقيل  الحديدي  فاها  اأغلق�ا  فاإذا  للمحتاجين. 

على  تحت�ي  خزانة  يغلق  المرء  باأن  الإح�سا�س  يبعث  مما  حاّدا 

ن�سي  من  اأن  �سك  ول  كبير.  بحر�س  يجب حفظها  ثمينة  اأ�سياء 

محفظة نق�ده في جيب �سرواله قبل اأن يلقي به فيها فقد فقدها 

اإلى الأبد. ويكاد ل يعرف اأحد على وجه الدّقة م�سير هذه الثياب 

»تبّرعات  ن�ع:  من  عبارات  تحمل  �سابقا  كانت  وقد  والأحذية. 

المحتاجين.  من  وغيرهم  والالجئين  ال�سبيل  لأبناء  اأي  خيرّية« 

اإّل هذه العبارة �سديدة  اأما الآن فاإن الكثير منها لم يعد يحمل 

الحيادية التي تدل على الغر�س الأ�سلي لحاوية من هذا الن�ع: 

»حاوية لإعادة التدوير«.

تجديد القديم 

غالبا ما يتم اإر�سال هذه المالب�س اإلى �سرق اأفريقيا لت�زيعها كتبرّعات 

في �سياق الأعمال الخيرية. وقد ا�ستطاعت منظمة ال�سليب الأحمر 

الألماني وحدها اأن تجمع ح�الي ١2 ملي�ن ي�رو من هذا العمل في 

ــ الثياب القديمة باللغة   Mitumba العام الما�سي. هذه الميت�مبا

المحلية ــ تُعر�س في الأ�س�اق الكبرى في ممبا�سا ونيروبي. بيد اأن 

هذه الثياب التي تُعر�س هناك بالذات تثير اهتمام �سناعات الن�سيج 

العالمية لأّنه قد تم العمل عليها تكبيرا اأو ت�سغيرا اأو تجميال من 

قبل المئات من الخّياطين المهرة مجم�عات واأفرادا. وه�ؤلء ت�ّد 

م�سانع الن�سيج ا�ستخدامهم في الم�ستقبل لينتج�ا ثيابا جديدة في 

م�سهد من الم�سرحية 

الراق�سة  »ميت�مبا« لـ 

�ستيفاني تير�س. 

Photo: Mouvoir.de
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تنزانيا وكينيا واإثي�بيا تناف�س في اأ�سعارها الرخي�سة تلك التي تاأتي 

اإلى اأوروبا وال�ليات المتحدة الأمريكية من بنغالد�س وفييتنام، رغم 

الرخ�س المعروف لمنتجات هذين البلدين. 

اإذن فقد كان »�س�ق الرجل ال�سغير« ه� الذي األهم خبيرة الرق�س 

اللغات  لآداب  درا�ستها  اإلى  بالإ�سافة  (تعلّمته  تير�س  �ستيفاني 

عملّيا  ا�ستبدلت  التي  الم�سرحية  هذه  فكرة  والإعــالم)  الالتينية 

بحي�ية  الراق�س�ن  ي�ساوم  حيث  للمالب�س  ب�س�ق  الم�سرح  خ�سبة 

زبائنهم ح�ل اأ�سعار الب�ساعة، ويق�م ه�ؤلء بتجريب قطع الثياب 

التي يريدون �سراءها. اأي تماما كما ه� الأمر في اأ�س�اق نيروبي 

الكبيرة غيك�مبا ونغارا اأو غيت�راي. قبل �سن�ات و�سفت ال�سّيدة 

تمتد  حقيقية  „متاهات  التالي:  النح�  على  الأ�س�اق  هذه  تير�س 

عددا من الكيل�مترات، حيث ا�ستطاع كّل من البائعين اأن يخت�ّس 

وذلك  البي�س  ال�سراويل  اإّل  يبيع  الثياب. فهذا ل  بن�ع معّين من 

عمال  وجدوا  لأّنهم  م�ستفيد  والكل  مثال،  الر�ّسع  بثياب  مخت�ّس 

اآخــرون  كــان  ما  ال�احد  يرتدي  اأن  في  م�سكلة  ول  الأقــل.  على 

م�ديالت  من  �سغيرة  بل�زة  هناك  اأ�ستري  قبل.  من  ــدوه  ارت قد 

لأبيعها هنا من  المانيا  اإلى  بها  واأع�د  �سنتا  بع�سرين  ال�سبعينات 

جديد في اأحد المتاجر الجّيدة للثياب الم�ستعملة. رّبما ا�ستطعنا 

تم�يل م�سروعنا بهذه الطريقة“. وفي ال�قت الذي يبدو فيه هذا 

يبق من هذا  لم  اأفريقيا  ب�ر�سة �سناعية كبيرة في  اأ�سبه  ال�س�ق 

الن�ع من الأ�س�اق في المانيا اإّل ال�سكل الم�سّغر ل�س�ق المالب�س 

تنقله  ال�س�ق  هذا  البراغيث).  �س�ق  اأو  البالة  (�س�ق  الم�ستعملة 

�ستيفاني تير�س مّرة اإلى متحف ما ومّرة اأخرى اإلى به� م�سرح دون 

اأن تن�سى تف�سيال من قبيل اإعداد حجرة ارتجالية لتبديل المالب�س 

مثال. وي�سارك الزّوار والجمه�ر في الم�ساومة ح�ل اأ�سعار الثياب 

وفح�سها لأن البع�س قد ل تُعجبه القطع المعرو�سة اإلى اأن يبزغ 

فجاأة من بين ه�ؤلء التجار الأفارقة والجمه�ر الأوروبي اأحد ع�سر 

راق�سا. �سخ�سّيات تمثيلية ولكن في حدث حقيقي ينفتح ك�س�ؤال 

كبير ح�ل العقلّيات التي تكمن في اأ�سا�س عملية اإعادة القيمة اإلى 

الأ�سياء الُمهَملة.

اأزياء الرق�س التي ت�صنعها ال�صدفة  

العر�س  هذا  في  عليها  „الم�ساومة“  تتم  التي  المالب�س  لي�ست 

خزائن  في  كانت  الجيران  من  تبّرعات  فهي  الأ�ــســل،  مجه�لة 

مالب�سهم. تتق�ّسى �ستيفاني تير�س بلياقة عن الأ�سباب التي جعلت 

يتخلى  البدلة  هذه  �ساحب  اأو  بها  ت�سّحي  البل�زة  هذه  �ساحبة 

الم�سرح  اأزياء  �سندوق  اإلى  ذلك  بعد  تذهب  الثياب  وهذه  عنها. 

لينتقي منها كل راق�س ما يحل� له بال�سدفة المح�سة. هذا التحّ�ل 

بحد ذاته يذّكرنا بما يحدث في م�مبا�سا حيث تاأتي ي�ميا اأطنان 

عالم  لتحّ�ل  والبلد  المدينة  في  لتط�ف  الم�ستعملة  الثياب  من 

النا�س اإلى ما ي�سبه »�س�ق البالة«، حيث ياأتي ال�سّ�اح والأوربّي�ن 

اأي�سا لي�ستروا ما �سيمل�ؤون به متاجر الم��سة التي يديرونها في 

هذه  في  الغ��س  هي  مهّمتها  وكــاأّن  اأفريقيا  تبدو  وهنا  بلدانهم. 

»النفايات« ــ وه� ال��سف الحقيقي لها باأحد المعاني ــ لت�سطاد 

هذه  »القيامة«  عملية  الحياة.  اإلى  وتعيدها  »ل�ؤل�ؤ«  من  فيها  ما 

بطريقة  »الزومبي«  اأو  الم�مياء  رق�سة  من خالل  »تكريمها«  يتم 

مالئمة وم�حية. حيث تختال »الب�ساعة« التي تُعر�س للمرة الثالثة 

للبيع على من�ّسة عر�س اأزياء مبدية حبا خا�ّسا للت�سكيالت الل�نّية 

يجعل  جدا  �سغيرة  قطع  على  علني  مــزاد  وثمة  التنّ�ع.  �سديدة 

المرء ول� للحظات يتذّكر اأ�س�اق النخا�سة القديمة، حتى ول� كانت 

الب�ساعة هي الثياب ولي�س من يلب�سها.

ت�ستري كينيا ــ وفق الرواية التي تنقلها �ستيفاني تير�س عن اأحد 

والم�سح�نة  الم�ستعملة  الثياب  من  �سخمة  حزما  ــ  المت�سّ�قين 

بالإ�سراف  يق�م�ن  و�سطاء  لتجار  تبيعها  ثم  كبيرة  حاويات  في 

عليها  يلزم من عمل  ما  واإجــراء  وت�سنيفها  فرزها  على عملّيات 

لإعدادها للت�زيع من جديد. وهكذا تن�ساأ �سل�سلة مترابطة وط�يلة 

من العمل الذي يخلق قيمة جديدة لتلك الثياب تمتد حتى القرى 

البعيدة في البالد. في ال�قت الذي تدور فيه اإحدى الراق�سات 

مدف�عة من الآخرين بال حب اأو رغبة واإن كانت تلعب في ال�اقع 

اإنها  دور المحّرك لهذه الثقافة التجارية ذات البنية ال�س�فينية. 

»حاملة  هنا  ت�سبح  المراأة  فهذه  للم��سة.  الجائعة  المراأة  تمّثل 

اإ�سافية  بثياب  تحميلها  وي�ستمر  بل  الحرفي.  بالمعنى  للم��سة« 

ب�سكل متكّرر بحيث »تتحّجر« كاإيق�نة ترمز اإلى »بزن�س الم��سة« 

الذي يبدو بدائيا تماما.

تعاون مع معهد غوته  

تم اإنتاج م�سرحية »ميت�مبا« بالتعاون مع معهد غ�ته في نيروبي 

ومع وزارة الخارجية الألمانية في العام 2٠١2/١3. وهي بمعالجة 

م��س�ع تجارة  الم�اد الُم�ستعملة تثير تداعيات تنتمي اإلى المجال 

بل  »قبرها«،  من  بدل  ال�سيارات  غيار  بقطع  التجارة  منها  نف�سه 

وحّتى التجارة بالأع�ساء الب�سرية مثال. لقد �سهدت حركة »التدوير« 

في  الما�سي  القرن  ثمانينات  منذ  خا�ّسا  ازدهــارا   (Recycling)

اأوروبا باعتبارها تمّد من عمر الأ�سياء وت�ساهم في حماية البيئة. 

لكّن ال�سّيدة تير�س ت�سيء الج�انب المعّتمة من هذه الق�سّية في 

القارة الأفريقية الغنّية بالثروات الطبيعية واإن كانت في ال�اقع ل 

اآتية عبر  كنفايات  ا�ستقبالها  اإلى  تع�د  لكّنها  تمتلكها فعال،  تكاد 

الظاهرة  لهذه  تهلّل  اأوروبــا فهي  في  البيئية  الحركة  اأما  اأوروبــا. 

ــ  لعالم  ــ  �س�ق  ولمبداأ  له  تدع�  لما  ناجحا  نم�ذجا  باعتبارها 

واحد. ل�سّيما واأن الب�ساعة القادمة من اأفريقيا ت�سبع في البي�س 

ال�سيارات  روؤيــة  اإن  ال�سائع.  الما�سي  ع�دة  في  رغبة  اأو  �سع�را 

الألمانية القديمة التي �ُسحبت من �س�ارع األمانيا منذ زمن بعيد 

وهي ت�سير في ال�س�ارع الأفريقية يثير في ال�سّ�اح الحنين نف�سه 

الذي تثيره الأ�س�اق المكتّظة والتي تم�ر بال�سجيج والحركة. اإّنها 

تبعث �سيئا من الحياة في ذكريات طف�لة قديمة، اأي قبل اأن تحّ�ل 

اأوروبا اأ�س�اقها اإلى مراكز ت�سّ�ق حديثة الت�سميم ومكّيفة وخالية 

من التدخين ل�ستقبال المالب�س التي ي�سنعها عّمال محلّي�ن في 
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ــ اإلى  ــ رّبما  بنغالد�س وال�سين وتركيا. ثم لتبداأ رحلتها الأخيرة 

نيروبي لت�سبح »ميت�مبا«، اأو اإلى هناك حيث ت�ستطيع ال�سركات 

المهيمنة على ال�س�ق ك�سركة »اأت�س اأند اإم« اأو »زارا« اأو »بريمارك« 

في الم�ستقبل القريب اإعادتها اإلى ف�ساء هذا العالم، واإن باأ�سعار 

المالب�س الم�ستعملة.

  اأرند فيزيمان   محرر مجلة »Tanz« (الرق�س) منذ عام ١٩٩٧ في 

الجدل  من  الكثير  بنغالدي�س«  في  »�سنع  الأخير  عمله  اأثار  برلين. 

ح�ل م��س�ع ال�ستغالل  في مجال الفن في اأوروبا وا�ستغالل العمالة 

الرخي�سة في ال�سناعة في بلدان اأخرى.

ترجمة: ح�سين �ساوي�س

MOUVOIR
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de
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I توج يوزف بويز مفهومه للفن في عبارة „كل اإن�صان 

فنان”، مكثفُا في هذه الجملة جميع التيارات الرومان�صية 

والأنتروبو�صوفية في فل�صفة حياة �صاملة عن�صرها الأ�صا�صي 

الم�صاركة.  فماذا يمكن لفكرة الم�صاركة اأن تقدمه للفن 

والعالم في �صياق اإ�صكاليات القت�صاد العالمي الحالية؟

  

    

كل اإن�شان فنان

الأنتروبو�صوفيا الت�صاركية لدى يوزف بويز

KONSTANTIN ADAMOPOULOS    كون�ستانتين �أد�موبولو�س

فهم  اأ�سا�سا على  ينط�ي  للفن،  مفه�ما جديدا  ب�يز  ي�زف  �ساغ 

الفردية  العبقريات  بع�س  في  يختزل  ل  الفني،  لــالإبــداع  قديم 

والفن�ن الب�سرية، حيث تت�سمن روؤيته للفن كل الب�سر والحي�انات 

على  نف�سيهما  عن  يعبران  كما  والميتافيزيقي  المادي  والعالمين 

الم�ست�يين العلمي والروحاني. يقر ب�يز اإذن اأن „كل اإن�سان فنان“.

في  الفكرة  هذه  طرح  قد  ن�فالي�س  الرومان�سي  ال�ساعر  كان 

كتابه »الأمثال« ١٧٩8: „على كل اإن�سان اأن يك�ن فنانا“. وجعل ب�يز 

من الم�عظة ذاتها عمال فنيا باأن رفعها، بعد تجيير حاد، مرتبة 

اأعلى بمعنى: اأنت فنان �سيرتك الذاتية (فليقم �سل�كك على هذا 

الأ�سا�س).

كل الأ�صياء مقترنة  في توا�صج  

اطلع ب�يز (١٩2١ ــ ١٩86) قبل الحرب العالمية الأولى على اأفكار 

الأنتروب��س�فيا  مذهب  وم�ؤ�س�س  والبيئي  الجتماعي  الم�سلح 

معمقة  ــة  درا�ــس بعد  �ستاينر،  ــف  ــ رودول الإنــ�ــســانــيــة)  (الحكمة 

الحي�ان  وعلم  النبات  علم  خا�سة  ومنهجيتها،  الطبيعية  للعل�م 

اأكاديمية   النحت في  بدرا�سة  العام ١٩46  وبداأ منذ  والجغرافيا. 

اأوارد ماتاريه منذ  العام ١٩4٧،  دو�سلدورف للفن�ن، وعلى يدي 

حيث غدا تلميذه المف�سل منذ ١٩٥١. قادته �سك�كه في المفه�م 

اأزمة  اإلــى  الخم�سينات  خالل  المق�لب  وخطابه  للفن  التقليدي 

نف�سية عميقة، تجاوزها بالعمل المرهق في الحق�ل والر�س�مات 

تحت رعاية عائلة فالحين اأنتروب��س�فية على نهر الراين ال�سفلي. 

في هذه المرحلة من المعاناة وال�سك باله�ية ات�سح له اأنه خليق 

المجتمع  م�سالح  جميع  �سياغة  من  بد  ل  الفن:  مفه�م  بت��سيع 

الذي  الإن�سان  الخالق ه�  ك�سل�ك.  الفن  انطالقا من  الم�ستركة 

يتدبر اأم�ره معتمدا على الحي والجامد، على الظاهر والباطن، 

على الداخل والخارج. ولحظ كيف يتحقق هذا ي�ميا في التل�ث 

البيئي مثال اأو من خالل الك�ارث الطبيعية، في اأزمة الراأ�سمالية 

اأو في المعتقدات الدينية المتناق�سة، وكذلك في منظ�ر الحرية  

والكرامة  والعدالة. لم يعد ثمة �سيء ي�سكل „ق�سية خا�سة“ بعد، 

اأي في ت�ا�سج  كل ما يحدث، يحدث مقترنا 

مع الأ�سياء الأخرى.

بمفهم�مه  ــز  ــ�ي ب حــمــل  الــمــعــنــى  ــهــذا  ب

على  والجماعة  الفرد  الجتماعي«  »النحت 

الفن  ــ�اب  اأب و�سرع  اإبداعيا.  واجبا  ال�س�اء 

بيئيا.  الفردي على كالنية مفه�مة  والإبــداع 

اإن   ١٩٧3 عام  معه  اأجريت  مقابلة  في  قال 

التن�يري،  بالمعنى  مبا�سرة  تهمني  „ل  البيئة 

بالبيئة  اأهتم جدا  اأنا  البيئي«.  »التل�ث  لنقل 

الخارجي،  المحيط  ببيئة  فقط  لي�س  لكن 

من م�سروع ٧٠٠٠ �سجرة بل�ط لـ ي�زف ب�يز

 Stiftung 7000 Eichen..

www.7000eichen.de
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ــ  ــ الأفكار، الم�ساعر والق�ى الدافعة  اأي�سا بالبيئة الداخلية  بل 

الطاقات الحقيقية لالإن�سان، التي ل ن�ستطيع دونها تغيير المحيط 

المفرو�س علينا فر�سا.“، ماتحدث به �ستاينر قبل خم�سين عاما 

في كتابه »فل�سفة الحرية« عن الفردانية الأخالقية الداعية اإلى 

ال�سم� الروحي بالأفكار والم�ساعر والرغبات.

في  التالي:  النح�  على  العرفان  هذا  تاأويل  اأي�سا  يج�ز  قد 

اآخر. الحياة الناجحة تعني  اإن�سان يعي�س �سيء ل يعي�س في  كل 

الجميع،  يفيد  ب�سكل  ال�ستثنائي  الفردي  ال�سيء  هــذا  تفعيل 

من  لأكت�سف  الآخــريــن  مــع  الــجــدل  ــى  اإل اأحــتــاج  ذلــك  ولتحقيق 

الخط�ة  هذه  اإلى  التط�ر  يحتاج  الذاتية.  قدراتي  الح�ار  خالل 

واأن نتداعى اإليها �س�ية، ما فيه �سفاء من القلق والخ�ف مثال. 

والحي�انات  الب�ي�سة  اندماج  قبل  ت�ا�سج  قرائن في  كب�سر  نحن 

اإلى ما بعد وفاتنا، حيث ي�ستمر فعل ما تنتجه حي�اتنا  المن�ية 

مكتملة. غير  وم�ساريع  مكتملة  ــجــازات  واإن قــ�ى  مــن   ونخلفه 

واجبات  عاتقنا  على  ون�سع  اأهــداف  ي�م  بعد  ي�ما  لنا  تتك�سف 

ن�سعى لتحقيقها وحلها م�ستقبال، بذا نثري حا�سرنا بالثقة ونجد 

يتجاوز  دائما.  تتجدد  لما�سينا  تف�سيرات  رجعي  وباأثر  لحقا، 

الت�سكيل الإبداعي بذلك الفن بالمعنى التقليدي، كما هي الحال 

الت�سكيلي  الفن  والعمارة  والم��سيقى  الأدب  في  الم��سيقى،  في 

بمجتمعه  المنخرط  ه�  الذاتية،  �سيرته  لخلق  فرد  كل  ويدفع 

الفن هنا  ب�يز مهمة  و�ّسع  واأباطيله.  بقناعاته، حقائقه  واأدواره، 

ك�نية  وظــروف  ق�ى  في  بانخراطنا  ال�عي  دون  الت�جيه:  نح� 

اأح�سن  (في  �سل�كنا  يق�م  ذاته  الآن  وفي  التقدم.  علينا  ي�سعب 

الأح�ال) بناء على ب�اعث باطنية ومعارف ذاتية ون�سحح بع�سنا 

البع�س.

ت�صجير المدينة ل اإدارتها  

في   ٧ دوك�منتا  معر�س  ه�  اأح�سره  كبير  فني  معر�س  اأول  كان 

�ساحة  واأ�سدقائي  و�سلت  والع�سرين  الحادية  ابن  واأنــا  كا�سل. 

فريدري�س لنرى من ف�رنا اأمام مبنى المعر�س الرئي�سي ٧ اآلف 

�سخرة بازلتية متراكمة ل تخطئها العين، كانت اأ�سبه ب�س�ر عمالق. 

بالع�دة لل�س�ر اأعرف الي�م اأن تلك ال�سخ�ر �سكلت ا�سفينا يعل�ه 

ـ  ١٠٠ كغ لل�احدة،  مثلث حاد. بلغ ط�ل اأعمدة البازلت، ب�زن ٥٠ ـ 

بين  متر ون�سف اإلى المترين لتتخذ اأبعاداُ اإن�سانية حقيقية. حين 

والمادة،  ال�سكل  في  بت�سابهها  ت�لد  اأراهــا  بالذاكرة  اإليها  اأعــ�د 

وفرادتها في ال�قت ذاته، اإح�سا�سا باحتمالت فكرية �ُسفت ف�ق 

اأمٌر يتعلق  بع�سها بع�سا. كتلة �سخرية ت�سع بق�ة ب�سرية هائلة، 

بالأحرى  الأ�سمى،  و�سكلها  المادة  بين  المتبادل  والأثر  بالكم�ن 

تح�لتها. تاأثيرها العف�ي علي، قدراتها القاهرة مبرمة  وت�سلب 

اللب، كغ�سب كلي غلبني داخليا فاأذهلني. مازلت اأ�سعر اإلى الي�م 

بهذه الق�ة ماديا ومعن�يا، وتكاد تكلفني ما ل طاقة لي به.

الحجارة  قطع  بنقل  بــ�يــز  طــالــب  الفني  عمله  مــن  كــجــزء 

في  ون�سبها  الرئي�سي  مركزها  من  اآلف  �سبعة  عددها  البالغ 

جانب  جديدة  �سجرة  زرع  على  فكرته  ارتكزت  المدينة.  اأنحاء 

والطبيعة  الع�س�ية  المادة  بين  التفاعل  اإتمام  بق�سد  ن�سب  كل 

اإذن  �ــســنــ�ات.  خم�س  بعد  اأي  الــتــالــي،  المعر�س  مــ�عــد  حتى 

ب�سبعة  كا�سل.  مدينة  في  الأ�سجار  عدد  م�ساعفة  رغبته  كانت 

والزمن   8 و   ٧ دوك�منتا  معر�سي  ب�يز  �سغل  بل�ط  �سجرة  اآلف 

ل  المدينة  »ت�سجير  حينها:  الجتماعي  الفن  �سعار  كان  بينهما. 

عمله. وعلى  عليه  الكثيرين  وهياج  بل  احتجاج  كلفه  ما   اإدارتها« 

اعتبر ب�يز عمله هذا فنا اجتماعيا وبيئيا بين النا�س، وكاإ�سارة على 

البدء نُ�سب في ال�ساحة الرئي�سية اأول حجر منح�ت من البازلت 

وُزرعت بجانبه اأول �سجرة. اآنذاك بدت لي هذه المخاطرة عديمة 

جريئة،  ذاتــه  الآن  وفي  لل�سفقة  مثيرة  منها،  مي�ؤو�سا  الجدوى، 

ل  م�سروعا  جــاد،  وب�سكل  اأحدهم،  بــداأ  فقد  و�سامية.  �سارخة 

ي�ستطيع اإنجازه وحده، ل ماديا ول اإجرائيا. و�سع ب�يز نف�سه بكل 

ما اأوتي من ق�ة تحت رحمة عدد ل يح�سى من النا�س. وعلق في 

فيلم وثائقي: „لهذا فاأنا بالطبع اأعتمد على النا�س الذين اأدرك�ا 

اأن هذه الفكرة �سحيحة بيئيا، اأنها فن اجتماعي، فن بيئي.“ من 

ال�ا�سح اأن هذه البادرة لم ت�ؤثر فّي وحدي، بل اأحدثت ف�سيحة 

علنية م�سح�بة بنقا�سات من جميع الأطياف، �سماتة ودفاع. رغم 

قبل�ها.  تحديدا  ال�سبب  لهذا  اأو  الدع�ة،  كا�سل  �سكان  قبل  ذلك 

بدور  الأطفال مرورا  بريا�س  ابتداء  بالم�سروع  يفكر  الجميع  بداأ 

العجزة والجامعات، بل وحتى بلدية المدينة، ف�سال عن المبادرات 

الحرة. هنا ي�سعب البت اإن كان الجميع قد راأى في نف�سه جزءا 

من عمل فني اأكبر، جزءا من  ع�س�ية اأم ل. الم�ؤكد اأن الغالبية 

اأقبل  الأ�سجار.  لزرع  بمبادرة واعية  اإيجابا  الم��س�ع  تماهت مع 

قاعة  اأمــام  من  الحجارة  اأكــ�ام  لنقل  الب�سر  من  يح�سى  ل  عدد 

على  كا�سل  في  الفرد  فعل  خــذ 
ُ
اأ هكذا  ذاتية.  بمبادرة  المعر�س 

محمل الجد وتم تح�يله اإلى مبادرة جماعية مثالية، اأي �سلمه فرد 

الكل.  ذواتهم، لأجل  نفذوه بطريقة ل مركزية لأجل  كثيرين  اإلى 

تح�لت ال�س�رة البدئية لك�مة حجارة متراكمة اإلى عدة ن�ساطات 

جماعية منظمة تزرع الأ�سجار في اأرجاء المدينة. �ستغدو المادة 

اأ�سغر  الماحق  بالثقل  �سع�را  الأ�سل  في  ولــدت  التي  الحجرية 

فاأ�سغر مقارنة بالأ�سجار النامية، التي مازالت تبعث الحياة بداهة 

في �س�رة مدينة كا�سل.

الظروف قابلة للتغيير  

الب�سر  نحن  نخلق  الم�ساركة؟  فكرة  من  المت�قعة  الآثــار  هي  ما 

�سروط الم�ساركة باأنف�سنا وفق الأ�سئلة التي نطرحها: هل تزدهر 

اإلى  طريقها  الظروف  هذه  في  الروحية  ه�يتي  تجد  هل  اأنــاي، 

»عمل  كتابه  في  م�لن  ديــر  فــان  ي�ستنتج  كما  الأ�سلية،  مهمتها 

القلب«. في راأيه يق�م المجتمع المدني „على فكرة اأن الم�اطنين 

الأحرار يتخذون مبادرات حرة تتجاوز حدود الدول والمنظمات“. 

ين�ساأ في التفاعل الحر بين الحركات غير الم�ؤ�س�ساتية والمبادرات 

الإبداع  من  جديد  م�ست�ى  الفردية  الب�سرية  والق�ى  الجتماعية 
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�سلطة  قطاعي  اإلــى  اإ�سافة  ثالث  اجتماعي  قطاع  يق�ى  وبذلك 

الدولة والقت�ساد المهيمنين حتى الآن ل�حدهما.

األمانيا  في  ال�سلمية  الث�رة  تمثل  للتغيير: هل  قابلة  الظروف 

ال�سرقية اأواخر الثمانينات مثال يحتذى بعد مرور 2٥ عاما على 

الالنهائية  الذاتية  المبادرات  تحظى  ل  الآن  حتى  الق�ل؟  هذا 

دة، التي اأدت اإلى انهيار جمه�رية األمانيا ال�سرقية  وق�اها الم�حِّ

اإبداعي  فني  كباعث  الكافي  بالتقييم  الدولة،  ل�ستراكية  كنظام 

للحرية. ل تثق النخبة بالدفق الإبداعي النابع من الكثير من الق�ى 

الم�سطربة. 

„بالن�سبة لي ل داعي لل�سيا�سة. مفه�م الخلق في جميع المهام 

التي يتكلفها الب�سر على الأر�س ه� المفه�م الذي �س�ف ياأتي اأكله 

في الم�ستقبل“، يق�ل ب�يز في مقابلته المذك�رة اأعاله.

الم�صاركة القت�صادية  

بين  العالقة  عــن  التالي  نتعلم  للفن  ب�يز  مفه�م  مــن  انطالقا 

من  جزء  والقت�سادي  الفني  „الفعل  الت�ساركي:  والفن  القت�ساد 

الي�م.  اأو  اأم�س  هناك،  اأو  هنا  فيه  نعي�س  الذي  المجتمع  ثقافة 

الخلق الفني والن�ساط القت�سادي على حد �س�اء �سكالن للن�ساط 

اقليمية  تاريخية،  اإبــداع  لع�امل  يخ�سعان  فهما  ولهذا  الب�سري 

وعالمية متقلبة“.

اإن�سان  كــل  يك�ن  اأن  يفتر�س  ل  فــنــان«،  اإن�سان  »كــل  �سعار 

ر�ساما، م��سيقيا، معماريا، اأديبا اأو ممثال، لكنه يعني اأن الجميع 

فال�سلبية  المعنى  وبهذا  الذاتية.  �سيرته  في  ب�سكل خالق  نا�سط 

الذاتية  �سيرتنا  فنان�)  (اأو  خالق�  اأننا  بما  خالق.  ن�ساط  ذاتها 

تاريخية، اجتماعية، عقائدية ودينية،  فاإننا ما�س�ن في �سياقات 

ن�ساعد ب�سيرتنا  وخاللها  في ت�سكيلها وتغييرها، باأن نتقبل هذه 

ال�سروط، ندعمها، نتركها له�اها، نتجاهلها، ن�سححها، ن�سددها، 

نب�سر بها ونهبها لأطفالنا ب�سكل اأو باآخر، ب�عي اأو لوعي. ورغم 

هنا  الفردي  فعلنا  غاية  فاإن  الممكنة،  والنعطافات  الأخطاء  كل 

هي اأن نك�ن مفيدين للكل.

قبل  حتى  بال�سعيرة.  الب�سر  التقاء  �ستاينر  ــف  رودول و�سف 

ال�لدة نعي�س في عالقات، ومع ال�لدة نعلق في �سبكة مت�سافرة من 

اللقاءات، التي يزداد اإدراكنا لها. ل نتلقى اأطر الت�ا�سل على غرار 

ال�الدين والعائلة والجماعة �سلبا فقط، اإنما ن�ساهم منذ البداية 

ق�ية  التفاعل  لهذا  والطبية  النف�سية  الع�اقب  وتك�ن  في خلقها. 

جدا بحيث ل ن�ستطيع كفاية الإحاطة بها. 

يمدنا  ما  في  والــروحــي،  الدني�ي  في  اللقاء  اأثناء  نتباحث 

باأ�سباب الحياة وما نج�سده في الآن ذاته. للجزم في الأمر: في 

ج�هرها ت�ساهم الم�ساركة منذ البداية في ت�سكيل وعينا بالعالم 

وبالقدر نف�سه في بناء الأنا تبادليا، اأي اإما اأن نك�ن في ت�سارك اأو 

ل نك�ن م�ج�دين.

والحتياجات  المخاوف  على  الراأ�سمالي  القت�ساد  يق�م 

الفردية والجمعية ويفر�س التناف�س على هذا الأ�سا�س. هل يجب 

هذا  على  يظل  اأن  يمكن  هل  عليه؟  ه�  ما  على  الأمــر  يبقى  اأن 

النح�؟ ي�اجهنا القت�ساد التناف�سي، الذي ندين له باأ�سياء كثيرة، 

الإبــداع  تدمير  مع  والجمعي،  الفردي  الب�ؤ�س  مع  متزايد  ب�سكل 

ت�زيع  في  ال�سديد  التفاوت  العالمية،  الم�ارد  م�ساكل  الروحي، 

هذه الم�ارد والثروات، واأخيرا مع التغيرات المناخية. حتى بات 

عالم القت�ساد ذاته يقر ب�سرورة العالقات والتن�سيق خارج اإطار 

»حدود التناف�س« لال�ستمرار في الحياة. هنا ل بد اأن تطرح عل�م 

القت�ساد �س�ؤال: كيف �سيتم التح�ل من التناف�س اإلى التعاون؟ 

تمت  ل�  حتى  الجميع،  يهم  م��س�ع  الخير  فالقت�ساد  اإذن 

باأ�ساليب مختلفة.  به هنا وهناك  التالعب  اأو  اأو فهمه،  �سياغته 

�ستك�ن م�ساألة البيئة الق�سية العالمية الأولى للب�سرية، فجميعنا 

م�سارك فيها، جميع »الالعبين« �س�اء الخا�سعين لالقت�ساد كليا 

اأو بن�سبة اأقل. في اأي عالم نريد اأن نعي�س؟ لقد غدت الم�ساركة 

مهمة كل الأجيال.

كاإن�سان، اأريد اأن اأ�سارك في ت�سكيل اأو حتى تح�يل عالمنا. 

في  الي�مي  التح�ل  في  دائم  �سريك  فاإنني  ل،  اأم  �سئت  و�س�اء 

الآن)،  (بعد  اأريــده  ل  عما  مثال  اأعبر  اأن  يت�سمن  هذا  حياتي. 

ودكتات�رية  الن�وية   الطاقة  ال�سخمة،  الحي�انات  مــزارع  مثال 

حتى  ال�سخ�سية  واأ�سئلتي  �سك�كي  عن  اأعرب  اأن  اأود  الأحزاب. 

لكل  بحاجة  هــذا  لأجــل  لكني  (الآن).  بديل  لــدي  يكن  لــم  لــ� 

اأحتاج  بعدي،  �سياأتي  من  وكل  عا�سرني  من  كل  �سبق�ني،  من 

الإلهام الروحي والت�ا�سل مع جميع الم�ج�دات. اأود اأن اأتحمل 

وحدي،  اأنا  لأني  كاإن�سان،  واأخلقه  اأق�له  ما  كل  عن  الم�س�ؤولية 

ي�ستطيع  ل  الم�س�ؤولية.  تحمل  على  قادر  غيري  مثل  الإن�سان، 

منطق اأي نظام، مهما كان مثاليا، اأن يق�م بهذا عني ول اأ�ستطيع 

تفا�سيلها  كانت  مهما  الم�ساركة،  اإن  م�س�ؤوليتي.  عن  التنازل 

وال�سيرة  الجتماعية  الثقافة  تقييم  تعنيه  مما  تعني  غام�سة، 

الذاتية والفن والقت�ساد والروحانية. كيف تنب�س الم�ساركة بين 

النا�س بالحياة؟ كل فكرة مهمة.

  كون�صتانتين اأداموبولو�س   ناقد وم�ؤرخ. م��س�عه المح�ري في مجالي 

الفن والقت�ساد. 

ترجمة: كاميران ح�ج
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I الفّنانة الألمانية �صوزانه بو�س تعر�س في هذه الم�صاهمة عملية 

ن�صوء م�صروع الم�صاركة في الفّن ومناق�صته في الوقت الحا�صر. 

وت�صرح اأ�صباب ميلها اإلى هذا النمط من العمل الفّني واأهداف هذا 

ال�صكل الفنّي الجديد. وتو�صح عبر اأحد الأمثلة الم�صتمدة من 

عملها في العالم الإ�صالمي كيف اأّنها طّبقت هذا ال�صكل الفنّي. 

    

بين ال�شيا�شة وعلم الجمال

الم�صاركة في الفن

SUSANNE BOSCH    صوزانه بو�س�

»الي�ت�بيا«  الت�سكيلي ي�سنع �سروبا من  ال�سنين والفّن  منذ الآف 

للفّنان  الجتماعي«  »النحت  نظرية  وتق�ل  بمحت�اه،  يتعلق  فيما 

ي�زف ب�يز اإّن كّل اإن�سان يمكن اأن ي�ساهم في رفاهية المجتمع عبر 

عمله  عبر  المجتمع  على  »نحتّيا«  تاأثيرا  ويمار�س  الخاّلق  العمل 

المجتمع،  داخل  بفّعالية  الفنّية  العمليات  ت�سهم  اأّن  ولبد  هذا. 

ونعني بذلك الت�سكيل الإبداعي للمجتمع ولي�س الفّن وحده. وقد 

Welzer  عددا  Leggewie وهارالد فلت�سر  ليغيفي  طرح كالو�س 

من الأ�سئلة المعّبرة والتي تحظى باهتمامي اأي�سا:

عــادل  الديمقراطية  الأنــظــمــة  فعل  رّد  يك�ن  اأن  يمكن  „كيف 

الأزمــات  اأّن  اإذ  والبيئية؟  القت�سادية  الأزمــات  على  وم�ستداما 

الثروات الطبيعية  المالية والقت�سادية وتحّ�لت المناخ ون�س�ب 

اجتماعّي  انفجار  بــ�ؤرة  ت�سّكل  القادمة  الأجيال  م�ستقبل  ونهب 

اأّن  كيف  المتراكمة  الأزمــات  تحليل  ويك�سف  له.  نظير  ل 

الديمقراطية �ستقع تحت �سنابك القدر اإذا لم يتم تجديدها 

على نح� جذرّي وتتحرر من ثقافة التبذير ال�سائدة. 

وهل يمكن تح�يل نظام يق�م على النم� القت�سادي المّطرد 

والحياة  العدالة  على  يق�م  واجتماعّي  بيئّي  نظام  ــى  اإل

الن�عية؟“

فّنانة  بــاعــتــبــاري  اأهــتــم  ــا  ــ واأن طــ�يــلــة  �ــســنــ�ات  فمنذ 

الم�اد  تاأمين  ق�سايا  مع  تتعامل  التي  الفردية  بالمبادرات 

الالزمة لال�ستهالك المحلّي والن�ساط القت�سادّي التعاونّي 

والتعليم الم�سترك. وتحاول هذه الحركة المتنامية عالميا 

بهدوء اأن تقّدم اإجابة على هذه التحديات الحالية ال�ساملة. 

وما تق�م به الحركة غير المتجان�سة ه� بالن�سبة لي عمل 

فنّي بمفه�م ب�يز، ويتفاعل على نح� مثير مع نمط الحياة 

في  فكرة  من  المبادرات  هذه  وتنطلق  م�ستقبال.  الممكنة 

ال�اقع، وتعني هذه الخط�ة الدخ�ل اإلى عالم جديد تماما 

عبر المبادرة الفردية والعث�ر على الذات.

الأخذ والعطاء  

وباعتباري فّنانة فاإنني اأهتم بالم�قف والبنية وال�سبل التي 

فيحافظ  نحن،  نتمناه  كما  معا  العالم  ت�سكيل  اإلــى  تــ�ؤدي 

اإعالن عن ندوة للفنانة 

�س�زانه ب��س

و �سليم تماري.
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قدرتي  جانب  واإلــى  بالبيئة.  ورفيقا  م�سالما  ويك�ن  الحياة  على 

الفنّية فاإنني اأتعلّم با�ستمرار من هذه الحركات العالمية المتعلّقة 

الت�سامنّي  العمل  اإمكانية  تتيح  التي  والم�اقف  والبنى  بال��سائل 

والعمل  الم�سترك  الذهني  الن�ساط  هذا  يحدث  فاأين  الم�سترك. 

التطّ�ر  بدرجة  ذلــك  يرتبط  وهــل  الــذاتــي؟  والتنظيم  التعاونّي 

الديمقراطي، وهل له عالقة بالديمقراطية اأ�سال؟

ا�ستياء  عبر  مبدئيا  تن�ساأ  ونماذجها  الم�ساهمة  اأ�سكال  „اإّن 

الفّنانين من حالة الرك�ن اإلى الأمر ال�اقع. فال�ستياء من الأطر 

الفّنية من ناحية والظروف الثقافية والجتماعية وال�سيا�سية من 

ناحية ثانية، بالإ�سافة اإلى امتزاج هذه الظروف معا، كّل ذلك كان 

اأهّم دافع للفّنان في ر�سم ا�ستراتيجيات  اإلى الي�م يمّثل  ومازال 

بالممار�سة  يتعلّق  المثال فيما  بديلة وفنّية وت�ساركية على �سبيل 

والتط�ير والإنتاج والت�زيع (…)، وذلك في ال�قت الذي تقف فيه 

هذه المحفزات والت�ساوؤلت والت�سالت والأهداف الجتماعية ــ 

ال�سيا�سية في مركز الهتمام“. 

وت�سف المنّظرة مي�ن ك�ون Miwon Kwon في مقالة ن�سرتها 

عما ١٩٩٧ تجربتها ح�ل عملية التغّير الجديرة بالمالحظة والتي 

�سهدتها الأ�سكال الفنّية العملية في الأماكن العامة خالل ال�سن�ات 

الثالثين الما�سية. ويمكن التفريق وفقا لنظريتها بين ثالث اأطر 

نم�ذجية وهي:

„الفّن في الأماكن العامة، والن�سب التجريدية الحداثية في الف�ساء 

الخارجي والتي »تجّمل« اأو »تُغني« المكان المدينّي، وخا�سة تلك 

التي تن�سب اأمام المباني الحك�مية اأو العمارات المكتبية؛ والفّن  

باعتباره ف�ساء عاما، وه� الفّن الذي ل يخدم الم�ساريع المحددة 

بقدر ارتباطه بالمكان والذي ي�سعى اإلى المزج المّركز بين الفّن 

والمعمار، وي�ساهم به الفّنان�ن والفّنانات مع الم�س�ؤولين عن بناء 

المدن  وتخطيط  البيئة  وت�سميم  المعمار  قطاعات  (من  المدن 

الم�ساريع  لتنفيذ  البلديات)  واإدارة  الحديثة  المدينية  والت�ساميم 

العامة  وال�ساحات  الحدائق   مثل  الــمــدن،  تط�ير  في  الدائمة 

ب�سكل  ذلك،  اإلى  وما  ال�سكنية  والبنايات  والمتنزهات  والمباني 

الم�سلحة  يخدم  الذي  الفّن  واأخيرا  الراهن؛  زمننا  في  م�سترك 

العامة، اأو ما ي�سمي بـ New Genre Public Art، والذي يق�م على 

الم�ساريع الم�ؤقتة عادة التي تتناول الم�ا�سيع الجتماعية ب�سكل 

تف�سل  والتي  العمراني  بالمحيط  اهتمامها  من  اأكثر  عمقا  اأ�سّد 

الفئات  مع  يتعاون�ن  مخت�سين  م�سممين  مع  الم�سترك  التعاون 

ال�سيا�سي  ال�عي  تط�ير  على  ويعمل  »المهم�سة«  الجتماعية 

للمجتمع“. 

هذه النماذج الثالثة للفّن في المكان العام، اأو هذا الأنم�ذج 

الفكري والمرتبط بالمكان وال�سياق العام يعك�س ح�سب راأي ك�ون 

حالة تحّ�ل معقدة للفّن الذي يتجه نح� الق�سايا الجتماعية:

ال�ساأن  اإلـــى  الــجــمــالــّي  البعد  مــن  الثقل  مــركــز  انــتــقــال  „وهـــي 

الجتماعّي، ومن الت�سّ�ر المن�سب نح� غر�س العمل الفّني، اإلى 

الم�ستمرة،  التركيبات  ومن  الزوال،  ال�سريعة  والأحداث  الق�سايا 

اإلى التدخالت الم�ؤقتة، ومن اأول�ية الإنتاج ب�سفته م�سدر الدللة 

والمعنى، اإلى ا�ستيعاب الفّن باعتباره مكانا للتفاعل الجتماعي، 

واأخيرا من ا�ستقاللية الفرد ال�احد، اإلى ت�زيعه المتعدد بمفه�م 

الم�ساريع الم�ستركة“. 

ق�صية النوعية 

مع اأّن ن�عية الق�سايا ال�سريعة الزوال التي تعر�سنا لها هنا تحمل 

دللة بالغة، فهناك الكثير من الفعاليات الفنّية تت�سبث بالإ�سارة 

الإمكانيات  على  تعتمد  ول  وحده،  للفّن  المخ�س�س  المكان  اإلى 

التي تكمن في التاأثير المتبادل بين التاأمل والإنتاج والتي اأطلقت 

عليها ماري جين جاك�ب Jacob وبال�ستناد اإلى ي�زف ب�يز، عبارة 

„الت�ليد الم�سترك للطاقة“.٥.  وكما في جميع البنى التي تتيح 

التاأكيد  فيمكن  التركيز،  مختلفة  الم�ساهمة  من  واأ�سكال  درجات 

على اأّن الت�ا�سل الجتماعي والح�ار والحترام والت�ا�سع وما اإلى 

ذلك كلّما تج�ّسد ب�عي ويتم اإدراكها ب�عي اأي�سا، فاإّن هذا المكان 

المجتمع  قدرة  في  الثقة  من  المزيد  فيمنح  انفتاحا،  اأكثر  يك�ن 

على العمل المتقن، في�ساهم هذا المجتمع بن�ساط اأو�سع. ونعني 

المطاف  نهاية  في  م�س�ؤول  مجتمعا  ي�سبح  باأّنه  „بالم�ساهمة“ 

ويدرك واجباته وحق�قه وي�سارك باتخاذ القرارات بن�ساط. 

وتعّرف �سيلكه فلده�ف Feldhoff عملية الم�ساهمة في الفّن 

باأّن:

عر�سا  يقدم  عندما  الم�سترك  بالعمل  ي��سف  الفّني  „العمل 

اأّنه  اأو  الفنّي)  للعمل  المح�س  (اأي ال�ستيعاب  الذهنية  للم�ساركة 

وا�ستيعاب  ال�عي  ت�سكيل  (اأي  الجتماعية  الم�ساركة  اإلى  يدع� 

القرارات)  اتخاذ  باآلية  الق�سايا الجتماعية المحددة، والرتباط 

الملم��سة  البدنية  الم�ساهمة  اأي  الج�سدية،  الم�ساركة  اإلــى  اأو 

اآلية  على  التركيز  فــي  يتمّثل  اآخــر  عامل  وهــنــاك  والن�سطة.  

فالتركيز  منتهية.  ب�س�رة  العمل  اإنتاج  على  ولي�س  نف�سه  العمل 

اأمر يمكن  العك�س من ذلك،  الج�انب الجتماعية، ه� على  على 

للعمل  عرو�سا  بال�سرورة  يعتبر  ل  ذلك  لكّن  دائما،  م�ساهدته 

الم�سترك. ويجب التفريق فيما يخ�ّس عامل (الم�ساركة الفّعالة) 

بالذات بين الم�ساركة التفاعلية والعمل الجمعّي. ول يراعي النقد 

ول النظرية عملية التفريق هذه على الدوام. ويع�د عدم و�س�ح 

المفه�م الذي يهمين على النقا�س المرتبط بالم�ساريع الت�ساركية 

اإلى هذه الأ�سباب بالذات“.

واأوّد الع�دة في هذا الم��سع اإلى ارتباطي بالحركة العالمية 

الم�ستدامة مثلما اأ�سرت اإليها في م�ستهل مقالتي عبر ن�ّس كالو�س 

فكرة  على  تق�م  هناك  المطّبقة  الأخالقية  فالمق�مات  ليغفي. 

الفّني  ال�سياق  وم�سكلة  المجتمع.  في  الم�ساهمة  عبر  الرتباط 

الذي يتم التعامل به الي�م، بما ذلك �س�ق الفّن، ه� التم�ّسك الدائم 

بحق�ق الملكية والتفّرد وال�ستقاللية الفنّية، وهذه كلّها عنا�سر 

المق�مات  هذه  باإلغاء  مــرارا  المطالبة  وتّمت  فا�سلة.  تفريقية 

في الم�ساريع الفنّية الت�ساركية، وتبقى ق�سية تحديد اأماكن هذا 
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القائم حاليا،  الفّني  النظام  اإطار  وتقييمه �سمن  الفّن  الن�ع من 

يعمل�ن  الذين  والفّنانات  الفّنان�ن  ويعي�س  مفت�حة.  ق�سية  تبقى 

وهم  النظامين.  هذين  تناق�س  حالة  في  الم�ساهمة  مفه�م  وفق 

ي�اجه�ن خطر اإق�ساء اأنف�سهم من هذا النقا�س اأو ذاك. فهل يحّق 

للم�سروع الفّني الت�ساركي �سمن اإطار المتحف اأو المهرجان، اأو 

بنعم فيكف  الإجابة  واإذا كانت  يلعب دورا حّتى؟  اأن  يجب عليه، 

�سي�سل اإلى هناك ويبّ�ب بما ينا�سبه؟

الفكري  والتعاون  الرتباط  قاعدة  ي�سكالن  والأخذ  فالعطاء 

والإبداعي الم�ستركين. ويجب اأن ينعك�س هذا الم�قف الذاتي في 

ال�سكل المعرو�س، اأي عبر التاأثير المتبادل بين المراقبة والإنتاج. 

والنا�س يمتلك�ن نظاما مرهف الإح�سا�س اإزاء الدع�ات الحقيقية 

وتلك  الدع�ات  بين هذه  ب�سرعة  التمييز  وي�ستطيع�ن  للم�ساهمة 

اأخرى لكّنها تناظرها بال�سكل. ولهذا ال�سبب  اأهدافا  التي تحمل 

اأو  الدع�ة  على  الم�سجع  والتنظيم  الم�سلحة  مثل  ع�امَل  فــاإّن 

تلعب  الم�سجعين الآخرين  المم�لين ومطالب  الم�ؤ�س�سة و�سروط 

دورا حا�سما بالن�سبة لنجاح الممار�سة الفنّية. 

العالقات   جمالية 

وي�ستخدم  مركزيا،  اأمــرا  الفّني  العمل  فــي  العالقات  تعتبر 

الفّن  عن  يتحدث  عندما  العالقات«٧،  »جمالية  م�سطلح  المرء 

هذه  عنا�سر  وتمثل  الحّب«.  »بق�سايا  بدوره  المتعلق  الت�ساركي 

الجمالية جزءا من الحياة الي�مية وكذلك ق�سما من ن�سب فّني 

هذه  ب�يز  وي�سف  النهاية.  في  مرئي  غير  لأّنــه  ماأل�ف،  غير 

يحدث  ت�سكيال  باعتبارها  المرئي«،  غير  »الن�سب  بـ  الحالة 

ماديا  �سكال  يتخذ  اأن  قبل  مرئّي،  غير  العالقة  مكان  في  اأول 

ملم��سا. 

ا�ستراتيجيتين  بين  تفّرق   Bishop بي�س�ب  كلير  الفّن  م�ؤّرخة 

هذا  اإتاحة  اأو  للم�ساهمة  الفّني  المجال  ف�سح  لغر�س  فّنيتين 

المجال: والأولى هي تطبيق الفّن عمليا بحيث يبعث هذا التطبيق 

ر�سائل للتاأثير الجتماعي بمثابة بديل للظلم الجتماعي. والثانية 

الخا�سة  بق�انينه  الم�قف  ي�اجه  الــذي  الفّني  بالمنطلق  تتعلق 

من حيث المبداأ. وتنتمي تجربتي بال �سّك اإلى الفئة الأولى، مع 

اأّنني احترم وعلى نح� بالغ التاأثير الكبير الذي تمار�سه الفر�سية 

الثانية، و�ساأقدم فيما يلي مثلين على تطبيق عملي الفّني.

مثـل اأريـحــا

ما وراء ال�سماء والأر�س

  4TH EDITION OF CITIES EXHIBITION,
 PALESTINE, 2011-2013

من خالل م�سروع Changemakers  تقدمت بطلب ببتاء على اإعالن 

لمتحف بيرزيت في فل�سطين. فكنت واحدة من خم�سة فّنانين (هم 

بالإ�سافة لي: اأياد عي�سى و�سماح حّجاوي و�ساره بدنغت�ن و�سروق 

حرب) وتناولنا طيلة فترة الدع�ة، وهي عام كامل تقريبا، ق�سية 

مدينة اأريحا. وكانت العملية تنق�سم اإلى ثالث مراحل وهي البحث 

والتدخل  كتاب،  في  نُ�سرت  والتي  نف�سها  المدينة  في  الميداني 

الت�ساركي داخل المدينة واأخيرا اإقامة معر�س في متحف بيرزيت.

الذي   Cities Exhibition لم�سروع  الأ�سا�سية  الفكرة  كــان 

اأ�س�سته فيرا تاماري Tamari تهدف اإلى  لفت النتباه اإلى العدد 

تفّرد  واإبراز  والزمان،  والمكان  النا�س  بين  العالقات  من  الكبير  

كّل مدينة فل�سطينية في ال�قت الراهن. ويحاول »معر�س المدن« 

اإظهار   الفل�سطيني  والف�لكل�ر  الحنين  ق�سية  عر�س  خالل  ومن 

ال�اقع الثقافي في الما�سي والحا�سر ب�سكل متزامن، ولي�س فقط 

الذاكرة  اأ�سئلة  طرح  اإنما  اأريحا،  مثل  مدن  تفّرد  على  الت�سديد 

يزيد  الم�سروع  مدير  دعانا  وقد  الجتماعي.  والتحّ�ل  واله�ية 

عناني، نحن الفّنانين الخم�سة، لالطالع على اأريحا عبر �سل�سلة 

من »الخطط«.

الذي  ال�سّر  معرفة  على  تركز  الــذي  البحث  معر�س  وفــي 

على  واعتمادا  تاريخيا،   دورا  يزال  ول  يلعب  المكان  هذا  جعل 

م�سروع  على  ال�سدفة  طريق  عن  تعّرفت  الهند�سية،  الأ�ساليب 

الإن�سائي  الم�سروع  (جمعية   Arab Development Society

عالمي  م��سى  اأ�س�س  وقد  ــذاك.  اآن مجه�ل  كان  الــذي  العربي) 

القرن  من  الخم�سينات  من  العربي«  الإن�سائي  الم�سروع  »جمعية 

فكرة  وتكمن  هــذا.  ي�منا  اإلــى  جزئيا  نا�سطا  ــازال  وم الما�سي 

العمل  التعاوني الجتماعي الم�سترك وراء هذا الم�سروع والتعلّم 

الجماعي وال�سكن واإنتاج الم�اد الغذائية. 

المياه  ب�ج�د  مقتنعا  عالمي  م��سى  الم�سروع  م�ؤ�س�س  وكان 

قطعة  في  المياه  على  عثروا  وحينما  الأردن.  غ�ر  في  الج�فية 

تاأ�س�ست هذه  الآبــار،   ال�سحراوية وبعد �سه�ر في حفر  الأر�ــس 

المنظمة الخيرية، بالإ�سافة اإلى مدر�سة للب�ستنة ومزرعة تجريبية، 

الفل�سطينيين  من  اأجيال  وتدربت  �سخ�س؛  ثالثمئة  ت�سّم  كانت 

على مختلف المهن. ولم تزل هذه الجمعية التعاونية قائمة الآن 

تّ�رد  وهي  والأ�سماك،  والتم�ر  الألبان  لمنتجات  مزرعة  ب�سفتها 

خم�سة  ويعمل  الغربية.  ال�سفة  اإلى  منتجاتها  من  الأكبر  الق�سم 

و�ست�ن �سخ�سا في المزرعة وتقيم اإحدى وع�سرون عائلة في تلك 

المنطقة ال�ا�سعة. 

التجوال الليلّي 

اأّود هنا اأن اأتناول الم�ساهمة في �سل�سلة الأعمال التي ن�ساأت في 

اأكت�بر  الأول/  ت�سرين  من  الثالث  في  دع�ة  وجهُت  فقد  اأريحا: 

في  �سخ�سا  �سبع�ن  �سامتة. فح�سر  ليلية  م�سيرة  للم�ساركة في 

عين دي�ك على جبل القرنطل. ف�سرنا �سامتين عبر ريف اأريحا 

ثالث  من  ولأكثر  �سل�سلة  �سكل  على  البع�س  بب�سعنا  مرتبطين 

وعبر  الــرّي  قن�ات  بمحاذاة  و�سرنا  الجبال  من  وبداأنا  �ساعات. 

الحق�ل اإلى و�سلنا اإلى المحلّة ال�سكنية ثّم مركز مدينة اأريحا، قبل 
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اأن نتجه في المرحلة الأخيرة اإلى المنطقة ال�سحراوية الم�ست�ية 

التي ت�ؤدي اإلى الأردن، لتنتهي الرحلة في مدر�سة جمعية الم�سروع 

هذه  عن  وتحدثنا  �سمتنا  قطعنا  حيث  الي�م،  الخالية  الإن�سائي 

بطعام  العمل  واختتمنا  المكان  في  تج�النا  خالل  من  التجربة 

الع�ساء في اله�اء الطلق بعدما انخف�ست حرارة الطق�س. 

كانت فعالية تفّقد المكان هذه مرتبطة بعملية الإنتاج الجمعي 

للمعرفة المكانية واإدراكها عبر التجربة. وخلقت الم�سيرة ال�سامتة 

التي ل يرى فيها الم�سارك �س�ى ظهر زميله الذي ي�سبقه �سع�را 

بالتكاتف الجتماعي دون الت�ا�سل اللغ�ي اأو غير اللغ�ي. واتفقنا 

على الق�اعد العامة اأثناء الم�سيرة وهي:

يجب التحلّي بال�سمت المطلق

ال�سير في خّط واحد

متابعة ال�سخ�س الذي ي�سير في الأمام

اإغالق اله�اتف الخل�ية اأو عدم ا�ستخدامها

عدم التقاط ال�س�ر

الت�قف عن التدخين

عدم ال�ستجابة لالأ�سئلة المبا�سرة للم�ساة خارج الم�سيرة

وت�فقنا مرتين ل�سرب الماء والذهاب اإلى المرافق ال�سّحية، 

وقمنا بذلك �سامتين اأي�سا. ودّون البع�س مالحظات كانت تط�ف 

حا�سة  وخا�سة  الح�ا�س  يحّفز  الظالم  في  فال�سير  مخيلته.  في 

ال�سّم وال�سمع واللم�س. ويتيح ال�سمت فر�سة اأف�سل لالإ�سغاء اإلى 

العالم الخارجي واإدراك »ال�سجيج« الداخلي اأي�سا. فالتج�ال عبر 

ال�سير  �سرعة  وت�ّلد  به.  الرتباط  من  اآخر  �سكال  يخلق  المكان 

انطباعا مختلفا تماما عن المكان. 

كنت اأعلم من خالل فترات اإقامتي المتعددة في هذا المكان 

باأّن الحتالل اأجهز على رغبة الفل�سطينيين في معاي�سة مكانهم 

الحياتي على نح� حثيث. فهم يقطع�ن المناطق اأ و ب و ج بال�سّيارة 

اأو الحافلة اأو ل يقطع�نها اأ�سال. والفل�سطيني�ن مرتبط�ن تاريخا 

ويعتل�ن  ما�سيتهم  مع  يج�ب�نه  فهم  وثقافيا.  زراعــيــا  ببلدهم 

من  كبيرة  ثروة  ولديهم  خا�سة،  الح�ساد  م�ا�سم  في  المرتفعات 

بلدهم  جمال  بها  ي�سف�ن  والأدب  الفّن  مجال  في  الم�سطلحات 

الأر�س،  را�سخة جذورها في هذه  الفل�سطينية  والروح  وطبيعته. 

القطيعة  من  حالة  البلد  على  التعّرف  فر�سة  انعدام  خلّّف  وقد 

المتعددة الأ�سكال. وبات م�سدر الم�اد الغذائية وغيرها مجه�ل. 

ولم يعد تحديد مناطق الأ�سر الفل�سطينية وانحدارها اأمرا ي�سغل 

الهتمام، اإّذ اأّن التّنكر للطبيعة والريف ل يحدث اإل بفعل منظ�ر 

البتعاد عن المكان.

معظم الم�ساركين كان�ا من ال�سفة الغربية والكثير منهم جاوؤوا 

اأريحا نف�سها وبع�سهم لم يتجّ�ل ي�ما في هذا المكان طيلة  من 

الأعمار  لأ�سخا�س من مختلف  فر�سة  الإطار  واأتاح هذا  حياته. 

ومن كال الجن�سين لإدراك مجالهم الحياتي �سمن نطاق �سغير. 

وهنا بع�س النطباعات التي �سّجلها الم�سارك�ن:

ذلك  ومع  ماأل�ف،  غير  عمال  لي�س  ب�سمت  ال�سير  اأّن  يبدو 

فهناك اأمران ح�ل هذا ال�سير اإلى عمل فّني ت�ساركي وهما:

وغير  المرئية  مق�ماته  في  العام  لالإطار  ال�اعية  ال�سياغة 

المرئية باعتباره ا�ستعرا�سا يمكن اأن يعي�سه الجميع. واإذا ما كانت 

هناك منطقة ل يج�ز قطعها لأ�سباب �سيا�سية فاإّن م�سروع ال�سير 

ال�اعي يت�سمن في هذا ال�سياق عن�سرا يعزز قّ�ة المجتمع المدني 

وقدرته على المقاومة المحلّية. وقد بداأ البع�س بال�سير الجماعي 

فيما بعد، بينما ر�ّسخ البع�س الآخر فر�سة ال�سير الجماعي في 

الفر�سة  �سخ�سيا  لي  اأتيحت  ال�سكل  وبهذا  الأولــى.  للمّرة  وعيه 

النادرة لإدراك هذا المكان الليلّي،  وبكّل طماأنينة.

  �صوزانه بو�س   فّنانة وباحثة، اأ�ستاذة في جامعة األ�ستر (Ulters) في 

بلفا�ست. وقد كتبت اأطروحة الدكت�راه ح�ل م��س�ع الم�ساركة الفنية 

والمجتمع المدني. وتتعاون دائما معه معهد غ�ته.

www.susannebosch.de 

ترجمة: ح�سين الم�زاني
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I الت�صاوؤل حول الطابع ال�صيا�صي للفن يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم 

ا�صتقالليته، وذلك بو�صفه نظيرا تكميليا له. ودائما ما ُيَثار هذا الت�صاوؤل 

في مختلف ال�صياقات التاريخية والجتماعية. وتختلف بالتالي الأجوبة 

عليه. ما بين: „الفن �صيا�صي على الدوام“ اأو „ل يمكن للفن اأن يكون 

�صيا�صيا اأبدا“ اأو „ل يجوز للفن اأن يكون �صيا�صيا اأبدا“ اأو „ينبغي واأن يكون 

الفن �صيا�صيا على الدوام“. ما الدور الذي ُيعَزى اإلى الفن في اإطار النظام 

ال�صيا�صي؟ اإنغو اأريند ي�صتعر�س هنا مجريات موؤتمر ُعِقَد في برلين 

وعك�س تحول موحيا في روؤية النخبة المثقفة الي�صارية. 

    

اأن�شار الح�شية

اإمكانية تذوق الجماليات في ال�صياق ال�صيا�صي

INGO AREND    اإنغو اأريند

لي�س  اأنه  اأو  �سيا�سيا،  الفن  يك�ن  اأن  اإما 

ومن�سق  الفنان  اأخفق  لقد  بالمرة.  فنا 

نح�  على  زميجف�سكي  اأرتــ�ر  المعار�س 

للفن  برلين  بينالي  �سعار  اختيار  في  ما 

المعا�سر. فقد اأ�سر افتتاح المعر�س  عام 

ب�سمعة  بالية  �سيا�سية  بن�ساطات   2٠١2

»الفن ال�سيا�سي« بقدر اأكبر بكثير من اأي 

ت�س�يه يق�م به التيار اليميني. ولكن كيف 

ينبغي اأن يبدو هذا الفن، كي ل  نرغب 

في التخل�س منه في مكب التاريخ.

الفرن�سي  الفيل�س�ف  واأعــلــن  �سبق 

العقد  منت�سف  فــي  رانــ�ــســيــيــر  ــاك  جـ

الجماليات  اأن  الثانية  الألفية  من  الأول 

ولي�ست ال�سيا�سة هي التي تحمل الطابع 

ال�سيا�سي. وقد عاد هذا الم�قف الم�ساد 

راأى  عــدة.  �سن�ات  منذ  زخما  ليكت�سب 

ران�سيير اأن ق�ة الفن تكمن فيما اأ�سماه بـ 

»اإعادة ت�زيع ما ه� ح�سي«، اأي: اتجاه بع�س الن�ساطات والم�اقف 

الرمزية اأو الفنية اإلى تدمير ما ه� قائم من ق�اعد جمالية ورمزية 

النظم  من  غيرها  اأو  �سارمة  بق�اعد  ملتزم  �سعري  اتجاه  اأي  اأو 

المعيارية. 

مجال  في  الأمريكية  النا�سطة  بارك�س،  روزا  فعلته  ما  وهذا 

الحق�ق المدنية، حينما تدخلت في المجال العام برف�سها التخلي 

عن مقعدها في الحافلة من اأجل راكب اأبي�س في ١ كان�ن الأول/ 

م�نتغ�مري  مدينة  وقعت في  التي  الحادثة  تلك  دي�سمبر ١٩٥٥؛ 

مرئية جديدة،  من�سة  احتالل  اإلى  �سعت  اأنها  اأي  األباما.  ب�لية 

يجذب  لم  ران�سيير  نهج  اأن  اإل  بالفعل.  احتاللها  في  ونجحت 

عددا كبيرا من الأن�سار في 

اإطار م�ؤتمر „�سيا�سة الفن. 

الجماليات  تــذوق  اإمكانية 

ال�سيا�سي“  الــ�ــســيــاق  فــي 

اأكــاديــمــيــة  نظمته  والــــذي 

الفن�ن ومعهد ج�ته واأقيمت فعالياته في نهاية الأ�سب�ع الما�سي 

في برلين.  

الفني  بالعمل  الذي يرتبط  „الغم��س“  اأن هذا  يرى ران�سيير 

ز المتفرج على العمل ال�سيا�سي، بينما تجد الم�ؤرخة  ه� الذي يحفِّ

الفنية الفييناوية اإين�س كليزاتل اأنه يلغي „حقيقة“ اأي عمل فني. 

من ندوة لمعهد غ�ته

�سمن م�ؤتمر الفن وال�سيا�سة.

Photo: Caroline Dose/ Goethe-Institut
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ول� كانت تجربة ران�سيير الخا�سة بـ »المتفرج المتحرر« هي فقط 

ح�ل  الختالف  باإمكاننا  عاد  لما  تحت�سب،  اأن  �ساأنها  من  التي 

المعايير الم��س�عية، وه� ما يت�ساوى في ال�قت نف�سه مع م�ت 

النقد الفني.  

الغام�سة  الطبيعة  تلك  مع  الندوة  في  الم�سارك�ن  تعاطف 

ريبينتي�س،  ي�ليانه  و�سفتها  والتي  الفن،  عليها  ينط�ي  التي 

اأوفنباخ، بـ »القابلية لال�ستثارة«. فقد وجدوا  فيل�س�فة الفن من 

اأن الفن النقدي ل يفتر�س به اأن يك�ن محددا اأكثر من الالزم في 

„اأهميتها  اأن  الي�سارية  المثقفة  النخبة  وا�ست�سعرت  الم�ستقبل. 

واأن  ينبغي  الأحيان،  من  الكثير  في  بها  الم�ساد  الجتماعية“، 

تختلف عما كانت عليه في ظل الجماليات ال�سيا�سية الكال�سيكية، 

في  بروت�ك�ل.  وريميني  �ستاك  وكــالو�ــس  هارتفيلد  جــ�ن  بين 

ورئي�سة  الأفــالم  �سانعة  ميرابفيل،  جيانين  تق�ل  ال�سدد  هذا 

في  عالق�ن  „اإننا   :(١٩43 (م�اليد  حديثا  المنتخبة  الأكاديمية 

ماأزق اأحادية التف�سير ال�سيا�سي“، م�جزة بذلك اأعمال فنية من 

ال�سبعينيات على نح� نقدي ذاتي. 

هلم�ت  البرليني،  الفني  الفيل�س�ف  ي�سك�  اأخــرى  جهة  من 

الذي خيم  المبتذل  ال�سائد  »النتقاد«  تيار  ونهارا  ليال  دراك�سلر، 

الثنائية والثالثية وغيرها من المعار�س  على المعار�س ال�ثائقية 

ال�سبيهة بمعر�س دوك�منتا وكذا على بحر الم��س�عات ذات الدوافع 

لي�نهارد  ال�سيا�سية. وعندما نجد �سخ�سا ذا نزعة تقدمية، مثل 

اإيمرلينغ، مدير ق�سم الفن الت�سكيلي بالمقر الرئي�سي لمعهد ج�ته 

للثقافة  التبادلي  “التم�يل  و  الم�ساركة“  „ب�ؤ�س  ي�سك�  مي�نخ،  في 

العالئقية“  بالجماليات  الملتزم  ال�سائد  „التيار  و  الأخالق“  عبر 

الذي ي�سعى اإلى خلق „مجتمع اأف�سل“ عن طريق „التقليد الأعمى 

للغة الإدارية“؛ فاإنه يج�ز لنا اأن ن�سير اإلى انزعاج النخبة المثقفة 

ال�سبغة  ذات  النقدية  الجتماعية  الجماليات  ب�ساأن  الي�سارية 

الع�سرية. 

المثيرة  الأدوار  تبادل  ل�سبب وجيه من عملية  اإيمرلينغ  حذر 

محل  يحل  بداأ  قد  ال�سيا�سي  „الفن  اأن  اإلى  م�سيرا  للم�سكالت، 

اأحد  الفن، ماتيا�س �سبالينجر،  واأ�ستاذ  الملحن  ال�سيا�سة“. وعبَّر 

اأعالم الم��سيقى الحديثة في األمانيا، عن راأيه قائال: „اإن �سماع 

اأمرا �سيا�سيا في حد ذاته“،  الم��سيقى لهذا الغر�س فقط، يعد 

م�سيفا راأيه اإلى ج�قة من الأ�س�ات الناقدة التي انطلقت في اإطار 

حلقة نقا�س م�سائية. 

اأو�سى الفيل�س�ف كري�ست�ف بيرم�س بال�سماح للفنانين بالبحث 

عن مخرج من ماأزق ال�سيا�سية وذلك باعتبارهم »اأن�سار الح�سية«. 

من  الــالزم.   من  اأكثر  عنيفا  للكثيرين  بدا  القتراح  هذا  اأن  اإل 

جهة اأخرى، يبدو اأن الع�دة اإلى »ا�ستقاللية الفن«، كما في الأيام 

الخ�الي، لن تفلح هي الأخرى. اإذ اتجهت اأ�ستاذة الفن�ن، اإيزابيل 

»الــروح  مع  المذهب  هــذا  بت�افق  الم�ساركين  تذكير  اإلــى  غــراو، 

الجديدة للراأ�سمالية«، كما و�سفها علماء الجتماع الفرن�سيين ل�ك 

ب�لتان�سكي واإيف ت�سيابيلل� في عملهما الذي �سدر عام ١٩٩٩ تحت 

نف�س ال�سم.

والم�س�ؤولية  الم�سير  تقرير  اإلى تح�ُّل مبداأي  واأ�سارت غراو 

النم�ذج  واأن  ط�يلة،  فترة  منذ  اقت�سادية  ف�سائل  اإلــى  الذاتية 

تلك  ت�س�يق  عملية  بتي�سير  يكتفي  ل  ال�ستقاللي  للفن  المثالي 

القت�ساد  هــذا  قيم  مــع  اأي�سا  ويــتــالزم  بــل  فح�سب،  المفاهيم 

الحديث. وكذلك عبَّرت ميرابفيل، رئي�سة اأكاديمية الفن�ن، وهي 

لي�ست منظرة في المقام الأول، عن رف�سها لتلك النظرية قائلة: 

العنا�سر  �سبكة  على  ال�س�ء  و�سلَّطت  لال�ستقاللية“،  وجــ�د  „ل 

الفني  الن�ع  اختيار  من  بدءا  الفن،  عليها  يعتمد  التي  المختلفة 

ومرورا بالجهات المانحة وو�س�ل اإلى الم�ظفين.   

م�سطلح  بها  يتمتع  التي  الــمــراوغــة  الطبيعة  اإلــى  اإ�ــســافــة 

�سيء  „الجمال  لأن  فقط  لي�س  المتعددة.  الج�انب  ذو  »الجمال« 

نادر“ (Beauty is a rare thing)، كما اأطلق م��سيقار الجاز اأورنيت 

الجمال  األب�ماته. بل لأن  اأحد  الذي ت�في م�ؤخرا، على  ك�لمان، 

فقد على الأرجح طاقاته المدمرة منذ زمن ط�يل، وذلك بتح�له 

الي�مية  الحياة  مناحي  مختلف  في  النت�سار  وا�سع  مــ�رد  اإلــى 

ال�ستهالكية. كما بيَّن الفيل�س�ف كري�ست�ف مينكه اأن اأولئك الذين 

روحانية  نبرة  اإلى  الرج�ع  اإلى  يميل�ن  تاأهيله  اإعادة  اإلى  ي�سع�ن 

اإك�ساب الأعمال الفنية „ق�ة“ غير  اإلى  جديدة، وقد �سعى مينكه 

اقت�سادية تمنحها „�سلطة علينا“. 

افتر�س الفيل�س�ف كري�ست�ف بارتمان، مدير معهد ج�ته برلين، 

ال�س�ي�سري  الفنان  اأقامه  الذي  التذكاري«،  جرام�سي  »ن�سب  اأن 

اأن  �ساأنه  ني�ي�رك، من  مدينة  ت�ما�س هير�سه�رن عام 2٠١3 في 

الفنية  المعار�س  رمادية  بين  ما  الثالث«  »الطريق  اإلــى  ير�سدنا 

الم�ساركة  وفلكل�ر  النظري،  الطابع  عليها  يغلب  التي  المعا�سرة، 

ح�سن النية ومفه�م »الجمال« الذي عفا عليه الزمن في »مرثيات 

دوين�« لل�ساعر ريلكه. اإل اأن هذا الفترا�س اأثار جدل في الم�ؤتمر، 

حيث وجد البع�س اأن نظرية بارتمان بمثابة „مبنى ث�ري متهالك 

يترنح بين الإخفاق والمثالية“ واأنها مبتذلة اأكثر من الالزم وبالتالي 

قبيحة. وبدا للبع�س الآخر اأن منتدى هير�سه�رن الجتماعي الذي 

يتخذ �سكال فنيا والكائن في م�سروع ف�ري�ست هاوزي�س في منطقة 

البرونك�س بني�ي�رك، ما ه� اإل تج�سيد لل�س�داوية المثالية. وه� ما 

ي��سح اأن الجدل ح�ل العالقة بين الفن وال�سيا�سة �ست�ستمر اإلى 

الأبد. ولكن، ربما ل يج�ز لنا تذوق الجمال اإل من خالل منظ�ر 

اإتاحة  اأجــل  من  جديدة  ث�رية  حركة  اإلــى  بحاجة  اأننا  اأي  جدلي. 

„اإمكانية تذوق الجماليات في ال�سياق ال�سيا�سي“. 

عام  منذ  يعمل  وم�ؤرخ.  ال�سيا�سية  العل�م  في  اأ�ستاذ  اأريند    اإنغو    

 Getidan.de ١٩٩2 كاتبا وناقدا في برلين، وي�سارك في اإدارة مجلة

وكذلك ح�ل  وال�سيا�سة  الفن  م��س�عاته ح�ل  تتمح�ر  الإلكترونية. 

الفن والثقافة في تركيا. 

www.ingo-arend.de 

www.getidan.de

ترجمة: هبة �سلبي

http://www.ingo-arend.de/
http://www.getidan.de/
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I في اأوروبا المعروفة بارتفاع تكلفة المعي�صة، بات الح�صول على الخدمات 

مبا�صرة متاحا اليوم للجميع وبرخ�س �صديد بف�صل التوا�صل عبر الإنترنت 

والهواتف الذكية. هل نحن اأمام خطوة اأولى نحو نظام اجتماعي جديد م�صتدام 

يتقا�صم فيه الجميع كل �صيء ورغم هذا، اأو لهذا تحديدا، �صيكون الجميع 

اأف�صل حال؟ اأم على العك�س يتم هنا و�صع حجر الأ�صا�س لنظام نزع الملكية 

التدريجي، والمراقبة وال�صتغالل خطوة خطوة؟ بحثا عن اإجابات لهذه الأ�صئلة 

اأخ�صعت الكاتبة كارولين مي�صيل نف�صها لتجربة ذاتية.

    

من ي�شارك يخ�شر

تجربة ذاتية مع القت�صاد الت�صاركي

CAROLINE MICHEL    كارولين مي�صيل

معر�س  في  التكن�ل�جيا  قطاع  اأعلن   ،2٠١3 مار�س   / اآذار  في 

�سيبيت في مدينة هان�فر الألمانية عن ميالد »القت�ساد الت�ساركي« 

اإلى  (sharing economy) بالق�ل: „اإننا ننتقل من عالم المتالك 

راأي  اأي�سا  وهذا  التاريخ.  �سيدخل  مهم  كحدث  الت�سارك“،  عالم 

الباحث القت�سادي الأمريكي جيريمي ريفكين، الذي يعتبر م�ؤ�س�س 

القت�ساد الت�ساركي. يق�م اأ�سا�س روؤياه على دورة ب�سائع ل يتم فيها 

التخل�س من اأي �سيء قبل الأوان. „نحن نتقا�سم �سياراتنا، بي�تنا، 

مالب�سنا، معداتنا مع الكل وذلك مرارا وتكرارا“. وهذا »التقا�سم« 

والبيئة ب�سفة خا�سة، ممكن  الجميع،  ي�ستفيد منه  اأن  المفتر�س 

ال��ساطة  العالمية ومن�سات  ال�سبكات  الإنترنت من خالل  بف�سل 

 share a و   Huffingtonpost و   Airb’n’b و   wimdu غــرار  على 

 ebay و   Car2go و   checkrobin و   rent-a-rentner و   dog

و   spottify و   9flats و   facebook و   Kleiderkreisel و 

الي�م بحظ�ة  يتمتع ريفكين   .parkatmyhouse و   Leihdirwas

عالية، فه� يتحدث ب�سكل �سبه ي�مي في م�ؤتمر ما، بل اإنه م�ست�سار 

يجري  كيف  ولكن  اأفكاره،  ويحب�ن  يحب�نه  النا�س  ميركل.  انغيال 

الأمر على اأر�س ال�اقع، ولماذا ي�ساهم الجميع فيه؟

تخمة ال�صتهالك 

متدنية  القرو�س  على  الفائدة  اأ�سعار  يزدهر،  الألماني  القت�ساد 

وقت  اأي  من  اأقــ�ى  لالألمان  ال�سرائية  والقدرة  الحدود،  لأق�سى 

المجتمعات  فــي  خ�س��سا  �ــســعــداء.  لي�س�ا  اأنــهــم  اإل  م�سى، 

ال�ستهالكية الأغنى، ت�سجل ن�سبة زيادة مطردة لأمرا�س كالكتئاب 

ومتالزمتي فرط الن�ساط والحتراق النف�سي. „نالحظ بجدارة اأن 

عاملة تنظيف من مجم�عة

»هيلبلينغ« لالقت�ساد 

الت�ساركي.

 Photo: helpling



معهد غوته | فكر وفن، عدد 104                                                    الـم�شاركة والـتبادل

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
46

نيك�  ي��سح  ال�ستهالك“،  تخمة  من  تعاني  الحديثة  المجتمعات 

بي�س خبير القت�ساد البيئي في جامعة اأولدنب�رغ معتبرا اأن الذنب 

الأكبر يقع على عاتق ال�ستياء ال�سديد من واقع الحال، من النم� 

اأن  القت�سادي الذي يمليه قطاعا ال�سناعة والتجارة. لأننا نعلم 

الم�ارد تنفذ ببطء ولكن ب�س�رة م�ؤكدة. حتى الآن كانت قدراتنا 

الدفاعية �سد منظ�مة (اأ�سرع ــ اأعلى ــ اأبعد) تقت�سر على الحد 

من ال�ستهالك، على المتناع. لكن مع القت�ساد الت�ساركي غدت 

ال�سلطة الآن في يد الفرد، فلكل منا اأن يحدد م�سيره بذاته. اأو 

هذا ما ن�عد به على الأقل. 

نقطة  اإلى  اأذهب  الت�ساركي  القت�ساد  باأول تجربة مع  للقيام 

م�ساركة الطعام Foodsharing لدى جمعية ن�يالند غير الربحية 

في مدينة ك�ل�نيا. هنا يمكن الح�س�ل على الم�اد الغذائية بكل 

�سه�لة ودون بيروقراطية. كي ل اأذهب بيدين خاليتين اأخذت معي 

اأحبه، ولهذا احتفظ بها منذ زمن بعيد  زجاجة مربى برتقال ل 

في مخزني. مح�سن اآخر ت�سدق بخبز من ي�م اأم�س. وبالفعل ما 

�سعداء  وهم  نا�س  ح�سر  حتى  الإنترنت،  في  العر�س  انت�سر  اأن 

حيال الأمر. اأرى عج�زا يق�سم قطعة خبز ب�سعادة غامرة. ولمن 

يدين بفرحته هذه؟ لي! اإح�سا�س رائع! وهذه نقطة تح�سب ل�سالح 

القت�ساد الت�ساركي.

ياإيعاز من نجاح هذه التجربة اأ�سجل نف�سي واأنا في الطريق 

اإلى البيت عبر الهاتف الذكي في م�قع الإعارة »ا�ستعر �سيئا« 

المجانية  الرقمية  الجريدة  م�قع  في   ،www.leihdirwas.de

هافينغت�ن ب��ست  www.huffingtonpost.de وفي مركز خدمات 

التاك�سي www.uber.com. وكالعادة دون قراءة متمعنة اأوافق على 

ال�سخ�سية. هذا  بياناتي  ا�ستخدام ون�سر  الت�سجيل وعلى  �سروط 

الأمر ل يعجبني، لكنه بطاقة الدخ�ل اإلى عالم القت�ساد الت�ساركي 

الم�ستند على الإنترنت ول بد لي منها.

ه�:  وال�س�ؤال  اأي�سا.  البيئة  ي�ساعد  التعاوني  „ال�ستهالك 

في  ب�ر�ستك  �سكني؟“  لحي  الالزمة  الع�سب  جــزازت  عــدد  كم 

الإنترنت »ا�ستعر �سيئا« www.leihdirwas.de. اأنا �سخ�سيا لي�س 

ي�رو  اأجرتها 2  نبتة �سغيرة  ا�ستعارة  اأقرر  لهذا  اأعر�سه  لدي ما 

في الي�م وقفل دراجة اأجرته 8 ي�رو في الأ�سب�ع. الإيجار لي�س 

التي  دو�سلدورف  ال�سلع في مدينة  اأ�ستلم  اأن  وعلي  تماما  زهيدا 

تبعد عني م�سافة 4٠ كم. بالإ�سافة اإلى الم�افقة على ا�ستخدام 

بياناتي. ثالث نقاط ت�سجل �سد الم�قع. لكن هذا لي�س مهما في 

هذه الحالة ففي الطريق اإلى دو�سلدورف يمكنني تجربة خدمات 

 .UberPop التك�سي

للتكا�صي  جديد  بعد 

واحــدا  يــ�رو  يكلف   UberPop خدمة  عبر  بالتاك�سي  ال�سفر 

للكيل�متر.  واحــدا  ويــ�رو  للدقيقة  �سنتا   2٥ اأ�سا�سي،  ك�سعر 

في  العادية  التاك�سي  خدمة  اأجــرة  مــن  بكثير  اأرخــ�ــس  وهــذا 

لالت�سال  المرء  يحتاج  ل   UberPop من  �سيارة  لطلب  األمانيا. 

تطبيق خدمات  الرد ط�يال.  وانتظار  التاك�سي  �سيارات  بمكتب 

يعرف  كما  اأت�اجد،  اأين  تفعيله  يعرف حال   UberPop التاك�سي 

ذاتها.  اللحظة  في  تقديم خدماته  في  الراغب  ال�سائق  ه�  من 

ول داعي للقلق ب�ساأن �سعر الرحلة فاأنا اأعرفه قبل اأن اأحجزها 

م�سكلته  فهذه  التفافية،  طرقا  ال�سائق  اأخذ  اإذا  ملزم.  ب�سكل 

ل�سائقي،  �س�رة  على  اأح�سل  هــذا  على  عــالوة  م�سكلتي.  ل 

التطبيق  هذا  النطالق.  قبل  الخل�ي  هاتفي  على  لي  تر�سل 

التاك�سي  �سركات  عنه  غفت  الذي  الم�ستقبل  ذلك  بالتاأكيد  ه� 

لي  ي�سرح  كما  لكن،  ق�اها.  بكل  �ستحاربه  اأنها  ولبد  التقليدية 

من  اأكثر   Uber خلف  يكمن  راينرت،  ي��ست  اللطيف  �سائقي 

مجرد تطبيق ظريف. وبهذا الظرف ل يعني ي��ست ل زجاجات 

ال�س�ك�لتة  اأو غيرها، ول علب  الغازية  �س�اء  المعدنية،  المياه 

في  المبقعة  ك�ر�سا  اوبــل  �سيارة  اأبــ�اب  اأدراج  في  المتراكمة 

�ساك�س  الم�ستثمرين مثل غ�لدمان  كبار  عدة م�ا�سع، ول حتى 

وج�جل الذين يم�ل�ن تطبيق Uber. اإنما يعني فكرة اأن ي�سارك 

الم�ؤكد  „من  الآخرين:  مع  الخا�سة  و�سياراتهم  وقتهم  الأفراد 

اأن للم�ساهمين م�سالح مالية فهم جزء من النظام الراأ�سمالي. 

يمكن  ثغرات  الراأ�سمالي  النظام  هــذا  �سمن  ت�جد  ذلــك  مع 

من  الثغرات  هذه  اإحــدى   Uber تطبيق  يك�ن  وقد  ا�ستغاللها 

.“ المبداأ حيث 

ي��ست راينرت، الم�ل�د عام ١٩6١، ممر�س من حيث المهنة 

وي�ؤمن باأفكار ف��س�ية. وه� �سخ�س مثالي. ل ت�سغله م�ساألة ما 

يحدث  مــاذا  بل  �سيئة،  اأم  جيدة    Uber �سركة  دوافــع  كانت  اإذا 

اإلى  الحاجة  دون  باأعمال  القيام  بالإمكان  اأن  النا�س  يرى  عندما 

المتثال للنظم ال�سارية؟ النا�س يالحظ�ن الآن اأنه باإمكانهم القيام 

اإطار  بين رب عمل وعامل في  بينهم دون عالقة  بالأعمال فيما 

عميل  بين  ومحددة  وا�سحة  عالقة  دون  الجتماعية،  التاأمينات 

وم�رد، دون عقد من ع�سر �سفحات ودون اأجر بالمعنى التقليدي 

للكلمة. والأرباح ل تخ�سع لل�سريبة. فما ندفعه لتطبيق Uber ل 

يتعدى ك�نه »لقاء خدمة«، اأي م�ساركة كل منا في تكاليف ي��ست. 

للرحلة  المترتب علي فعال  المبلغ  ي�سمى  (هكذا  الدفع«  »مقترح 

اإلى دو�سلدورف، اأي مجم�ع ما �ستخ�سمه �سركة Uber  من بطاقة 

الئتمان) يبلغ ٩ ي�رو فقط، رغم اأن الرحلة دامت ح�الي ن�سف 

�ساعة. كما اأني ل اأدفع الإكرامية، فنحن على قدم الم�ساواة. رائع 

يعمل�ن هنا  القليلين فقط  اأن  „ال�ا�سح  ي��ست:  لي  وي�سرح  اإذن. 

لك�سب المال“.

لماذا يعمل�ن اإذن؟ هل لأن في ال�سفر عن طريق Uber �سيء 

 Uber تطبيق  حظر  عن  ال�س�ؤال  عند  اإذن  مثال؟  الف��س�ية  من 

من قبل الحك�مة ل يتعلق الأمر بحق�ق �س�اقي التاك�سي الأزلية 

يتعلق  اإنه  بل  ال�ستخدام.  و�سهل  الجميل  بالتطبيق  ول  المثبتة 

بق�سايا ج�هرية. اإن من يعمل في القت�ساد الت�ساركي يتهرب من 

النظام القت�سادي التقليدي، تماما كمن ي�ستغل هذه الإمكانية ــ 

اأنا في هذه الحالة. ما يجعلني اأ�سعر بخيبة الأمل قليال ه� غياب 

http://www.leihdirwas.de
http://www.uber.com
http://www.leihdirwas.de
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الث�روية  الأفكار  لهذه  نتيجة  عادة  المت�قع  العارم،  الغ�سب  ذلك 

المتمردة. „ل نرى حاجة لتنظيم الأمر حاليا“، هذا ما �سمعناه من 

وزير النقل كما يق�ل الخبير القت�سادي دانيال فايت الذي يعمل 

بالق�سط  للتنب�ؤ  والبح�ث،  التعليم  وزارة  تم�له  كبير،  م�سروع  في 

المحتمل لالقت�ساد الت�ساركي في ال�س�ق الألمانية.

الذاتية  لديناميكيته  الت�ساركي  القت�ساد  تترك  الدولة  اإذن 

حاليا. وهذا ح�سن. فهكذا ي�ستطيع الجميع الم�ساركة في التقا�سم 

الأ�سكال:  من  ب�سكل  ويت�سارك  ي�ساهم  الجميع  للجميع.  الم�ساع 

الم�ؤ�س�س�ن على ا�ستعداد لتحمل المخاطر لتح�سين م�اقع وكالت 

جرائد  في  مقابل  دون  يكتب�ن  ال�سحفي�ن  الت�ساركي.  القت�ساد 

الكترونية مجانية على غرار هافنغت�ن ب��ست. كبار الم�ستثمرين 

اإن  بــل  التقا�سم.  تم�يل  فــي  جــدا  راغــبــ�ن  الإنــتــرنــت  وعمالقة 

المال  يملك�ن  الذين  اأولئك  اأي  ــ  الرا�سخة  التقليدية  ال�سركات 

وال�سلطة لإحداث فرق على اأر�س ال�اقع ــ م�ستعدة لالنخراط في 

هذا المجال، فاإن Car2go, drive-now  و multicity لي�ست �س�ى 

الأ�سماء النكليزية لنظام م�ساركة ال�سيارات الذي تديره م�ؤ�س�سات 

»دايملر« و »بي ام دبلي�« و »�سيتروين«. 

الربح عن طريق الت�صارك 

يدعي البع�س: „اإن القت�ساد الت�ساركي ي�سمح بالح�س�ل على �سلع 

الي�م“.  قبل  ال�سكل  بهذا  للم�ستخدم  مت�افرة  كانت  ما  وخدمات 

ويعدوننا بالتالي: من يتقا�سم ل يخ�سر بعد الم�ساركة ــ كما كان 

يحدث حتى الآن ــ بل على العك�س، فاإنه يربح. وفي حالتي تاأكدت 

تاك�سي  على  ح�سلت  اأن  الآن  قبل  لي  يحدث  فلم  ال�عد.  �سحة 

ال�حيد  ال�سبب  كان  واإن  الرخ�س.  بهذا  نظافة  عاملة  على  ول 

لت�سغيل  المنظمة  لل�ائح  للغاية  المرهقة  التعقيدات  في  يكمن 

عاملة نظافة في األمانيا. والأمر يختلف الي�م في زمن القت�ساد 

الت�ساركي وم�اقع خدمات التنظيف مثل helpling.de. الي�م اأدفع 

عليها  يطلق  تنظيف  على خدمة  واأح�سل  بال�ساعة  ي�رو   ١2٫٩٠

ا�سم »م�ساعدة«. الدولة تخرج من ال�سفقة خالية ال�فا�س تماما.

يك�ن  اأن  قان�ني  ب�سكل  ال�س�ق  فــي  للعمل  يمكن  „ولهذا 

مجديا، ومع ذلك باأ�سعار مقب�لة للزبائن.“، كما يق�ل مدير م�قع 

helpling.de بينيديكت فرانكه البالغ من العمر 3١ عاما والذي 

اأزوره في المركز الرئي�سي ل�سركته في برلين. وي�سيف اأن هناك 

helpling“ ذاتها. فالـ  اآخر في انخفا�س ال�سعر: „اإنه بنية  �سببا 

»م�ساعدون«، وبخالف ما يزعم في الإعالنات، لي�س�ا م�ظفين 

هم  بل  »م�ساهمين«.  اأفراد  بمثابة  لي�س�ا  اأنهم  كما  الم�قع،  في 

اأ�سخا�س م�ستقل�ن ر�سميا. فهم يقررون متى ي�ؤدون العمل، كما 

قد  التي  الأ�سرار  عن  م�س�ؤول�ن  م�ساريعهم،  مخاطر  يتحمل�ن 

ال�سرائب  التاأمين ودفع  ذاتهم واجب  يقع عليهم  يت�سبب�ن فيها، 

فيرينا  المثالية  »الم�ساعدة«  المر�س.  حالة  في  اأم�رهم  وتدبير 

فاينرت، ٥8 عاما، تبدي ا�ستعدادها لإجراء لقاء معي. ب�سفتها 

م�ستخدمة م�ستقلة منذ عام 2٠٠٧ كانت تجد �سع�بات بالغة في 

العث�ر على م�سغلين: „عليك اأن  تتقدمي بطلب عمل، عليك اأن 

تكاليفه طبعا“. منذ  ... ولكل هذا  الزب�ن، تعملي دعاية  تقنعي 

.helpling عام تقريبا تاأتي الطلبيات ب�سكل اأ�سا�سي عن طريق

القت�ساد  من  الن�ع  هــذا  في  المبتكر  الأمــر  حقا  ه�  هــذا 

تقليدية  خدمات  �سركة  لدى  م�ستخدمة  طلبت  اإذا  الت�ساركي: 

فاإنني في ثالثية الطلب (اأنا الطالبة)، العـر�س (�سـركة التنظـيف 

هي الـعـار�س) وعاملة النظافة (العاملة لدى ال�سركة). في نظام 

�س�اء.  حد  على  واأنــا  النظافة  عاملة  زب�نتان:  كالنا   helpling

�سقتها غدا،  اأنا  واأنظف  الي�م  �سقتي  فيرينا  تنظف  اأن  مانع  ول 

كما قال لي مراد الي�م بالفعل. ولكنني بحاجة اإلى رخ�سة عمل 

وتاأمين �سحي ورقم �سريبي. فالأمر لي�س بكل هذه ال�سه�لة. اإذن 

„ال�سريك كارولين مي�سيل“ و “ال�سريك فيرينا فاينرت“ لي�سا ندين 

فيرينا  الم�ستقلة«  التخديم  »�سركة  من  تاأتي  ل  والفات�رة  تماما. 

 .“helpling فاينرت بل من م�قع „ال�سريك

العي�س  يمكن  „نعم،  تماما:  را�سية  فاينرت“  فيرينا  „ال�سريك 

من هذا الن�ع من العمل. لي�ست لدي متطلبات كثيرة. لي�س لدي 

اأعمل  اأق�م برحالت �سياحية. ل  ل �سيارة ول ه�اية مكلفة، ول 

حفالت، ل األتقي باأحد خارج البيت ول اآكل في المطاعم“. ولكل 

هذا فيرينا „حرة“. لها الحق في اتخاذ القرار اإن كانت تريد العمل 

من�ساأة  مدير  كل  „عار�س“،  كل  مثل  مثلها  من،  وعند  بل  ومتى، 

�سراكة وكل �ساحب م�سروع �سغير، ممن عرفتهم حتى الآن.

والعار�س�ن  تخ�سر،  الدولة  يربح،  الزب�ن  الأولـــي:  تقييمي 

ال�سغار مثل ي��ست ومراد وفيرينا ي�ستفيدون الي�م قليال، لكن قد 

الح�سي�س دون  ي�سقط�ن في  اأو  ال�سريبي  بالتهرب  يتهم�ن غدا 

تاأمين اجتماعي. وماذا عن الم�اقع؟ اإنها تبتعد عن الأ�س�اء. رغم 

اأن ال�سحف تذكر اأن قيمة Uber ت�سل الي�م اإلى ٥٠ مليار دولر 

ال�سركة فخ�رة بجمع  اأن  بيانا �سحفيا مفاده  helpling ت�سدر  و 

تاأ�سي�سها  منذ  الم�ستثمرين  مختلف  من  ي�رو  ملي�ن   ٥6٫٥ مبلغ 

عام 2٠١3، اإل اأن الجميع ي�سمت كليا حيال الأرباح الفعلية، اأي ما 

تقب�سه الم�اقع اللكترونية من خدمات الت��سط والمقاي�سة. هذا 

اإن كانت هناك اأرباح على الإطالق، فهناك �سائعات باأن العديد من 

الم�اقع اللكترونية لالقت�ساد الت�ساركي ل تغتني مثال بالعم�لت 

الخا�سة  اأم�الها  من  ت�سرف  بالعك�س  الآن  اإنها  بل  المقب��سة 

عليها. لت�فير عر�س ل يفتر�س اأن يك�ن م�ج�دا في ال�اقع. ي�ساع 

لك�سر  عمدا  وي�سع�ن  اللعبة  في  ي�سارك�ن  الم�ستثمرين  كبار  اأن 

�س�ق معينة بالكثير الكثير من المال. وكنت قد �سمعت هذه التهمة 

�سخمة  مبالغ  عن  الأقــاويــل  انت�سرت  فقد  اأي�سا.   Uber ب�سدد 

تدفعها Uber اإلى �سائقيها، لي�سارك�ا في اللعبة اأ�سال. لكن لماذا 

البيانات  الأ�سباب ق�اعد  اأحد  Uber هذا؟ قد يك�ن  يفعل م�قع 

ومعل�م  والت�سارك.  المقاي�سة  مع  تن�ساأ  التي  الثمينة  ال�سخ�سية 

طبعا اأن عملة الإنترنت هي البيانات ال�سخ�سية.

و�صطاء ال�صكن 

كان الم��س�ع الأ�سا�سي لمعر�س ال�سياحة العالمية في برلين ه� 

القت�ساد الت�ساركي. مثل �سائق التاك�سي يخاف اأ�سحاب الفنادق 

الأنظمة  بكل  التزم�ا  الذين  فهم  م�ستقبلهم،  على  التقليديين 

يظهرون  التعقيم  اإلى  الحرائق  من  الحماية  من  ابتداء  المرعية، 
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القت�ساد  المناف�سة مع  اإع�سار  لالبتكار في  المعادين  كالنائمين 

الت�ساركي، وفي مقدمتهم نجم الت�س�ق، م�قع Airbnb اللكتروني، 

الذي بعث ال�سعادة في قل�ب اأكثر من 26 ملي�ن نزيل من خالل 

تاأجير ح�الي ملي�ن مبيت في ١٩٠ دولة عبر العالم. ذلك بقيمة 

تقدر بنح� 2٠ مليار دولر.

اأنا اأي�سا قمت بحجز غرفة عن طريق الم�قع لدى انجيليكا، 

التي „تتقا�سم“ �سقتها المك�نة من اأربعة غرف جميلة مع الغرباء 

مقابل 28 ي�رو لليلة. بعد زيارة �سريعة لعدة عار�سين في معر�س 

الم�ؤجرين  �سغار  لي�س  الخالف  م��س�ع  اأن  لي  يت�سح  ال�سياحة 

واأنا�س  �سركات  هي  الكبرى  الطامة  اإن  بل  انجيليكا،  اأمثال  من 

 Airbnb م�قع  طريق  عن  ثم  من  لي�ؤجروها  ال�سقق  ي�ستاأجرون 

الأجرة  اأ�سعاف  على  يح�سل�ن  وبذلك  ليلة  وليلة  غرفة  غرفة 

ال�سقة  اأجــروا  اإذا  عليه  �سيح�سل�ن  كان�ا  ما  اأو  يدفع�نها  التي 

 .9flate اأو   Eimfu اأو   Airbnb م�اقع  ب�سبب  „دائم“.  لم�ستاأجر 

هناك عجز في ال�سكن ي�سل بين ١2 ــ ١٥ األف �سقة �سكنية في 

برلين وحدها. لذلك تطرح اأ�سئلة على غرار: „هل �ستغدو برلين 

قريبا مجرد فندق كبير؟“

الأوان، فقد �سارت  الأ�سئلة بعد ف�ات  راأيي جاءت هذه  في 

الم�سم�ح  ه�  ما  بال�سبط  تعرف  احترافية  اأيد  في  ال�س�ق  هذه 

والممن�ع بم�جب الق�انين الألمانية. وهنا اأي�سا تنقطع الإيرادات 

ال�سريبية عن الدولة بعك�س الإقامة في الفنادق. كما اأن اإيجارات 

ال�سقق ال�سكنية في ارتفاع دائم. لكن من الم�ستفيد من كل هذا؟ 

»الجميع« على ذمة الناطق با�سم �سركة Airbnb ج�ليان تراوتفاين، 

برحالتهم  يق�م�ا  لن  زوار   Airbnb خدمات  م�ستخدمي  فاأغلب 

اإذن  بدون هذا العر�س المغري وعالوة على هذا يقيم�ن اأط�ل، 

نكبر  „اإننا فقط  القائم:  للعر�س  بل تكملة  لي�س مناف�سا   Airbnb

حجم الكعكة قليال“. بمقدار ملي�ن زائر �سهريا!

الإدمان على المزيد 

اأمر غريب: حدث ذات مرة اأن تداول مجتمعنا فكرة مثالية للحد من 

ال�ستهالك والحفاظ على الم�ارد من خالل الت�سامن والأعمال 

الخيرية. والآن، ومع القت�ساد الت�ساركي، لن تك�ن كعكة العر�س 

فكرة  وحتى  اأكثر.  اإنما  اأقل،  لي�س  الآن  نناله  ما  اأكبر.  بل  اأ�سغر 

»ال�سيارة الم�ستركة« يمكن اأن ت�ؤدي في نهاية المطاف اإلى المزيد 

من ال�سفريات لأن ال�سيارات متاحة الآن لعدد اأكبر وب�سه�لة اأكثر. 

لكن، اإذا كان كل ذلك �سحيحا: كيف تم اإقناعنا بالأمر؟

للغ�اية،  قابل�ن  نحن  حيثما  الح�سا�س،  ال�تر  اأ�ساب�ا  لقد 

ح�سبما ي�سرح لي الباحث في الت�جهات المجتمعية بيتر فيبرمان، 

اأو  الم�ارد  على  والحفاظ  بالحرية  تعباأ  تعد  لم  النا�س  فمعظم 

الملكية العامة، لكن بب�ساطة بالربح الذاتي فح�سب. ووفقا لهذا 

خيريا،  عمال  الت�ساركي  القت�ساد  في  »التقا�سم«  يعد  لم  الراأي 

وماذا  ممكن.  �سعر  باأقل  الأ�سياء  ا�ستخدام  هي  الحكاية  كل  بل 

نفعل بالمال الذي ن�فره عن طريق القت�ساد الت�ساركي �س�ى اأن 

ن�ستهلك المزيد؟ لكن ال�س�ؤال ه�: هل ي�ؤدي الت�سارك على المدى 

تكلفة؟  اأكثر  ي�سبح  �سيء  كل  اأن  اأم  فعال؟  الدخــار  اإلــى  البعيد 

التالي: مع  بال�سكل  الأمر  دانييل فايت  يحلل لي عالم القت�ساد 

اأ�سعارا  الم�سنعة  ال�سركات  تفر�س  ال�سيارات  مبيعات  انخفا�س 

اإنتاج وبيع  اأعلى لتغطية النفقات والنجاح القت�سادي. بهذا يتم 

�سيارات اأقل، لكن هذه ت�ستخدم بفعالية اأكثر، ولكن نفقات الفرد 

الم�ستركة  ال�سيارة  تكلف  وقد  كبير.  ب�سكل  عمليا  تنخف�س  ل 

دائما  الم�ج�دة  الخا�سة  ال�سيارة  الي�م  تكلف  ما  قدر  م�ستقبال 

اأمام الباب. لكن بذلك يتم ت�فير الم�ارد، حيث يتم اإنتاج �سيارات 

اأقل فعال.

„اإذا حدث هذا فعال، ما لي�س م�ستبعدا، فهناك فعال اإمكانية 

الح�س�ل على الرفاهية ذاتها بم�ارد اأقل. وهذا طبعا المطل�ب“. 

والأجــ�ر  �سيتال�سى  الي�م،  نعرفه  كما  العمل،  �سترتفع،  الأ�سعار 

التقا�سم كما  الجديدة هي  العمل  �ستك�ن �سيغة  بذلك  تنخف�س. 

بي�س.  نيك�  اولدنب�رغ  جامعة  في  البيئي  القت�ساد  خبير  يت�قع 

اأ�سال  يرغب�ن  ل  الذين  اأولئك  الجميع، حتى  على  ينعك�س  وهذا 

في م�ساركة اأي �سيء. في »نظام ما بعد النم�« لدى بي�س ل يتم 

التقا�سم بدافع المتعة بل بدافع ال�سرورة. في مجتمع �سغير يعتمد 

على الذات „دون مال، دون اأ�س�اق، دون خامات باطنية. كل هذا 

ي�ستعا�س بال�قت المت�فر، بالمهارات الحرفية وات�ساع العالقات 

 Uber اأو Airbnb الجتماعية“. في هذه الروؤية ل مكان لم�اقع مثل

لأن ل اأحد �سي�سافر بعد. لكن لح�سن الحظ لم ن�سل بعد اإلى هذا 

الم�ست�ى. في هذه اللحظة تكبر الكعكة والأ�سعار تنخف�س. 

�صوؤال مبدئي 

ما  هــذا  حقا،  تهمنا  التي  الأ�سياء  الآخــريــن  نعير  ل  اأن  يف�سل 

الذي  ال�حيد  ال�سىء  كان  هذا،  �س�ء  وفي  الطف�لة.  في  تعلمناه 

وح�سلت  قديمة.  برتقال  مربى  زجاجة  ــ  نق�دي  عدا  ــ  �ساركته 

التراب و�سقة نظيفة. عالوة  تك�سي رخي�س، مبيت برخ�س  على 

على هذا تعرفت على اأنا�س لطفاء. لكن هل مازال هذا يت�افق مع 

مبداأ القت�ساد الت�ساركي؟ وهل »التقا�سم« هي الكلمة ال�سحيحة 

عن  دائما  �سهل  جــ�اب  هناك  لي�س  فعال؟  يحدث  لما  المالئمة 

�س�ؤال: „من يتقا�سم ماذا مع من؟“

معينة.  ب�سروط  اإل  منا�سبا  يعد  ل  التاك�سي  ركــ�ب  تقا�سم 

للتعاون  ولي�ست  واحــدة  مرة  ت�ؤكل  فهذه  اأي�سا.  الغذائية  الم�اد 

طعامهم  ي�سارك�ن  الذين  „يتقا�سم“  ل  لذلك  ا�ستخدامها.  على 

الآخــريــن،  مــع  �سيء  اأي   Foodsharing.de مثل  منظمات  عبر 

يع�دوا  لم  اأ�سياء  يهدون  بل  فايت،  القت�سادي  الخبير  يق�ل  كما 

بحاجة اإليها. اآخرون يبيع�ن الأ�سياء على م�قع ebay مثال. هذا 

اأي�سا لي�س ت�ساركا. اإذن “التقا�سم مقابل النق�د“ اإذن، اأو ما كان 

ي�سمى �سابقا »تاأجير« لي�س ت�ساركا اإل اإذا جرى بين فردين ب�سفة 

خا�سة. ما يمكن الت�سارك فيه فعال هي الملكية العامة. كما يعلن 

روؤيــاه  في  النارية.  خطاباته  في  ريفكين  جيريمي  الروؤي�ي  عنه 
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الم�ستقبلية نت�سارك في كل �سي، حتى في التحكم في الت�سارك. 

اأي اأننا نخ�سع لحك�مة الإنترنت التي �ستدير حياتنا. الأمر ال�سيء 

بحد ذاته، لأن الإنترنت ملك الجميع بحيث يتحكم الكل في الكل.

اأين  من  ه�:  فعال  المثير  ال�س�ؤال  لكن  الآن.  حتى  �سرر  ل 

�ستاأتي الملكية العامة التي تعتمد عليها هذه الي�ت�بيا؟ هل ملكيتي 

الخا�سة مثال هي الم�رد العظيم الذي لم ي�ستغله القت�ساد بعد 

ب�سكل كاف؟ وقتي، ق�تي على العمل، بيتي، �سيارتي، خ�س��سيتي، 

تاأميني الجتماعي، بياناتي ال�سخ�سية؟ هل علي اأن اأهب كل هذا 

ط�عا كي يتمكن الآخرون من „ا�ستخدامه“؟ اأف�سل ترك »التقا�سم« 

ال�سلع  ت�ستري  التي  ال�سركات  المثال  �سبيل  على  »كبار«،  للـ  اإذن 

ت�سغر،  ول  تكبر  ل  الكعكة  اأن  اإذن  يعني  وهذا  لتتقا�سمها معي. 

اإنما يتم تق�سيمها ب�سكل جديد واأن الدولة تفقد ال�سيطرة وتخ�سر 

عائدات ال�سرائب والنا�س يخ�سرون وظائفهم الثابتة، وال�سفقات 

لن  �سخ�س  منها  ي�ستفيد  جــديــدة،  ق�اعد  على  تعقد  القديمة 

ي�سارك الآخرين اأرباحه بكل تاأكيد. رغم كل �سيء يمكنني الق�ل 

على الأقل: حدث ذات مرة جميلة، ول� لزمن ق�سير، اأن كان لي اأنا 

اأي�سا القدرة على تغيير �سيء ما.

ومــراد  وظيفته،  خ�سارة  على  نادما  ي��ست  زال  ل  وبينما 

يتحمل اأعباء دي�ن التاأمين ال�سحي وفيرينا تخاف على م�ستقبل 

تقاعدها، يبكي اأ�سحاب الفنادق في برلين على و�سائدهم، تفكر 

انغيلينا في تاأجير غرفة اأخرى من �سقتها، ول يكف ال�سحفي�ن 

عن اإطالق �سرخات ال�ستغاثة في �سبكة الت�ا�سل الجتماعي ــ 

ــ  ال�س�ؤال: من يتقا�سم ماذا مع من؟  في بحث دوؤوب عن ج�اب 

تت�سخم ق�اعد البيانات لدى Uber و helpling  وغيرهما. لقد 

و�سع حجر الأ�سا�س ليتقا�سم الجميع كل �سيء مع الآخرين، فهل 

نحن اأ�سعد الآن؟

  كارولين مي�صيل   �سحفية األمانية تقيم في مدينة ك�ل�نيا.

ترجمة: كاميران ح�ج
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I تعود المبادرة العالمية المتفردة المتعلقة بالنحت الجتماعّي، 

اأي ما هو م�صترك في الفّن، اإلى الفّنان الألماني يوزف بويز واأفكاره 

حول ت�صكيل الحياة الم�صتركة: فالحافلة من اأجل الديمقراطية 

المبا�صرة، والتي  تجوب األمانيا واأوروبا منذ �صنوات طويلة تدعو النا�س 

اإلى ا�صتعادة الديمقراطية من اأيدّي ال�صيا�صيين واإعادة ت�صكيلها عبر 

المبادرات الذاتية. 

    

طابع التفكير الدافيء

„الحافلة للجميع وعبر الجميع ومعهم“

MICHAEL VON DER LOHE    مي�صائل فون در لوهه

لبد اأن يك�ن هذا بيانا من اأجل كرامة الإن�سان وجمال العالم 

الن�ّس ه�  الآمال. وهذا  فيه  تتحقق  الذي  الم�سترك  والم�ستقبل 

لي�س للم�ساركة في لعبة الحفلة الكارثية للحدث الراهن، ول حالة 

�سلل مليئة بالخ�ف في و�سع انهزامي ب�سبب الجتياح المت�ا�سل 

لأحداث غير قابلة للتغيير ي�ست�سلم لها الإن�سان عاجزا، لأّننا نحن 

اأنف�سنا الذين �سنعنا هذه الأحداث، ون�ستطيع تغييرها اأي�سا. 

يقول يوزف بويز: „اإّن المو�صوع كّله مرتبط بالطابع الدافئ 

للتفكير. وهذه هي النوعية الجديدة لالإرادة“.

فنحن  الب�سري،  التطّ�ر  من  رائعة  للحظة  �سه�دا  الآن  وبتنا 

اأنهم هم  النا�س وللمرة الأولى  نعي�س في فترة زمنية يدرك فيها 

ولم  الع�لمة.  م�سطلح  الأمــر  هذا  على  ونطلق  جمعاء،  الب�سرية 

تعد النظرة مقت�سرة على المحيط القريب، بل اأ�سبحنا مزودين 

بمعل�مات �ساملة من جميع اأنحاء العالم. وّحتى ل� اعتبر المرء اأّن 

هذه المعل�مات تتخللها بيانات مغر�سة ومد�س��سة، فاإّن التهام لن 

يغّير من هذه التجربة الأ�سا�سية. فنحن الب�سر نعلم باأّننا م�س�ؤول�ن 

عن و�سع العالم واأّن الطبيعة اأخذت تفقد ت�ازنها ب�سببنا، ونعلم 

كذلك باأّننا م�س�ؤول�ن عن اأ�سل�ب حياتنا الم�ستركة ونمطها. وحّتى 

الإن�سان  واأ�سبح  الأقــل.  به على  ن�سعر  فاإننا  ذلك،  ندرك   لم  ل� 

اأنا  واأ�سبحت  الأر�ــس،  على  التطّ�رات  مجرى  عن  الآن  م�س�ؤول 

نف�سي م�س�ؤول اأي�سا عن �سيرتي الذاتية. 

نعم، اإّنني كائن طبيعّي، ومخل�ق يجهل اأ�سله، بيد اأّنني اإن�سان 

تتعر�س  التي  والنباتات  الحي�انات  من  العك�س  على  الر�سد  بالغ 

الالحق  التطّ�ر  حالة  عن  الم�س�ؤولية  واأتحمل  قبلنا.  من  لــالأذى 

الجميع،  بــل  �سخ�س،  فــكــّل  وم�ستقبله. 

م�س�ؤولية  الــراهــن  الــ�قــت  فــي  يتحمل�ن 

ت�سكيل الأر�س وترتيبها من جديد. 

النحت الجتماعّي 

والإح�سا�س  التفكير  فــي  التجربة  هــذه 

والإرادة هي من اكت�ساف الفّنان المعروف 

عالميا ي�زف ب�يز الذي ت�ّفي باألمانيا عام 

١٩86.  وقد راأى عمال فنّيا كامال كّنا ننجزه 

لقب  العمل  هذا  على  واأ�سبغ  النا�س  نحن 

الجتماعي  والنحت  الجتماعي«.  »النحت 

الــدوام  على  متحّ�ل  حي�ّي  فّني  عمل  ه� 

حافلة الديمقراطية المبا�سرة

اأمام مبنى الراي�ستاغ.

Photo: Michael von der Lohe/

Bus für direkte Demokratie
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ول  يتج�ّسد اإل عبر ح�س�ر النا�س، وينطلق من الإدراك الح�ّسي 

المبا�سر  وتك�ين التفا�سيل المتنا�سبة بينهم وعبر بع�سهم البع�س.

بالت�سكيل  البدء  اإن�سان  كّل  ي�ستطيع  الفكرة  هذه  خالل  ومن 

الفّني ل�سيرته الذاتية ب�سكل حثيث، فيجروؤ بهذا المعنى، وبالتعاون 

المتج�ّسد   الكامل  الفّني  العمل  هذا  ت�سكيل  على  الآخرين،   مع 

بالنحت الجتماعي. ولعّل العبارة ال�سهيرة لي�زف ب�يز هي اأّن „كّل 

اإن�سان فّنان“ قد اأ�سيء فهمها اأي�سا وب�س�رة كبيرة. فهي ل تعني 

باأّن كّل اإن�سان ه� فّنان بالمعنى الكال�سيكي اأو نّحات اأو ر�ّسام اأو 

م��سيقّي، اإنما تعني دوما باأّن  كّل اإن�سان يجب اأن يتحمل م�س�ؤولية 

تنظيم حياته والعالم معا، حّتى ل� لم يكن يفعل �سيئا. 

ال�سخ�سي  التنظيم  من  ننتقل  ولكي  الحافلة  عبر  التوا�صل 

اإلى  بحاجة  فاإّننا  النا�س  لجميع  الم�ستركة  الحياة  اإلى  والخا�س 

الديمقراطية  اأجل  من  »الحافلة  م�سروع  فجاء  ات�سال،  وا�سطة 

المبا�سرة« غير الربحّي منا�سبا لتحقيق فكرة الت�س�يت ال�سعبي.

فهل راأيتم مدر�سة متنقلة تقّل معلمين ومعلمات فتاأتي اإليكم 

اإلى  وتنقلها  ورغباتكم  اأفكاركم  معها  تحمل  ثّم  معكم  وتتحدث 

تالميذ  باعتبارهم  اأنف�سهم  ومعلماتها  معلم�ها  فيفهم  الآخرين، 

اأي�سا؟ وهم مقتنع�ن تماما باأّننا كلّنا مت�ساوون في الحق�ق، وعلينا 

ن�سّ�ت بال�سرورة على اختيار نمط حياتنا الم�ستركة. واإذا كنتم 

اأولئك الذين يعتبرون عملية الت�سكيل والتنظيم الجتماعيين  من 

فّنا والذين يحمل�ن مق�لة الفّنان ي�زف ب�يز „كّل اإن�سان ه� فّنان“ 

المبا�سرة«  الديمقراطية  »حافلة  بـ  �ستلق�ن  فاإّنكم  الجّد،  محمل 

واأوروبــا منذ 2٧ عاما وتذكّر  األمانيا  والتي تج�ب  الماأل�فة  غير 

النا�س باأهمية تط�ير ج�هر حريتهم.

حافلة الديمقراطية المبا�سرة تنطلق في مطلع كّل ربيع وتتنقل 

بين المدن وتنّظم الفعاليات الثقافية وتزور الجامعات والمدار�س 

و�ساحات  الم�ساة  مناطق  في  وتقف  كاملة،  �سه�ر  ثمانية  لمدة 

الأ�س�اق وباحات المدار�س  والجامعات، باحثة عن الح�ار. 

اإّنه  ويق�ل  عاما   ١٥ منذ  الحافلة  قبطان  ه�  ك�بر�س  فيرنر 

عثر من خالل هذا العمل على مهمته في الحياة، ويمّثل ما ه� 

المتغير  الحقل  هذا  في  الي�ميين  الأبطال  لحياة  بالن�سبة  ثابت 

با�ستمرار. فه� وثالثة من المرافقين المتناوبين يعتبرون اأنف�سهم 

الحياة  فر�سة  وخالقّي  للم�ستقبل،  الخ�سبة  التربة  �سانعّي  من 

الم�ستركة المثمرة للنا�س بالرتباط الج�هري مع الطبيعة. فه�ؤلء 

الأ�سخا�س الأربعة يعي�س�ن ويعمل�ن في الحافلة ومعها. وي�ستقل 

التالميذ والطالب المتدرب�ن اأي�سا الحافلَة بانتظام فينظرون اإلى 

اأنف�سهم ب�سفتهم م�ساهمين فّعالين في تطبيق فكرة جماعية.

مركز  الثالث  المراحل  ذات  ال�سعبي  الت�س�يت  اآلية  وت�سغل 

العمل دائما. لكّن ما الذي يعنيه ذلك عمليا؟ اإّنه يعني في البدء 

اأّن الم�ساركين في م�سروع الحافلة ملتزم�ن بفكرة اأّن كّل اإن�سان 

ودرجة  والإمكانيات  بالقابليات  يتمتع  ل  فه�  ذاتها.  الحق�ق  له 

اإطــار  �سمن  كرامته  يمتلك  اإنما  ذلــك،  اإلــى  ومــا  نف�سها  التعليم 

الم�سروع ال�سامل الخا�س باتخاذ القرار ح�ل الحياة الم�ستركة. 

الآخرين  �ساأن  �ساأنه  القرار،  اتخاذ  لحظة  في  �س�تا  يمتلك  وه� 

البع�س.  الإن�ساني هذه لبع�سنا  ال�ج�د  كلّهم، ونحن نمنح كرامة 

وكّل من ي�سغي اإلى اأعماقه بهدوء وعمق �سيدرك باأّن الأمر ي�سير 

على هذا المن�ال.

يتحقق  ل  الديمقراطية  ظــّل  في  الجماعي  النتماء  فبل�رة 

عبر انتخاب ممثلّي ال�سعب لكي ي�سكل�ا برلمانا ثّم حك�مة تتخذ 

القرارات فح�سب، اإنما من خالل الت�س�يت الجماعي ح�ل ق�سايا 

محددة، وهذه هي المبادرة ال�سعبية والطم�ح والقرار ال�سعبيين. 

بطريق  لكّن  الألمانية،  ال�ليات  جميع  في  العملية  هذه  وتطبق 

باأ�سل�ب جّيد وذا مغزى بهذا القدر  مختلفة، وت�سير هنا وهناك 

ال�سعبي.   الت�س�يت  اأنف�سهم عبر  الم�اطن�ن  تاأكد  مثلما  اأو ذاك، 

مف�س�لة  تزال  ما  الم�ستركة  بالحياة  المتعلّقة  الكبرى  فالق�سايا 

ينظم  اتحادي  قان�ن  لي�س هناك  اإذ  المبا�سرة،  الديمقراطية  عن 

الت�س�يت ال�سعبي على �سعيد األمانيا كلّها، اأو على �سعيد اأوروبا.

ماذا يعني الت�صويت ال�صعبي؟ 

العك�س  ال�سخ�سية، على  المبادرة  ال�سعبي بحّق  الت�س�يت  يتّميز 

وهي  لال�ستفتاء.  الحك�مة  تطرحها  ق�سية  على  ال�ستفتاء  من 

تتيح  التي  ال�سعبي  الت�س�يت  عملية  في  ــى  الأول الخط�ة  هذه 

الفر�سة لكّل اإن�سان اأن يتقدم باقتراح يهدف اإلى التغيير، وعليه 

اأن يعثر على عدد محدد من الم�ؤيدين لكي تتخذ العملية طابعا 

�سيغة  البرلمان  �سيرفع  د�ست�رّي  قان�نّي  فح�س  وبعد  قان�نيا. 

من  ثانية  ج�لة  اإجــراء  يتم  اأو  القان�ن،  م�ست�ى  اإلــى  القــتــراح 

اأن  ويجب  المبا�سر.  ال�سعبي  القتراع  وه�  ال�سعبي،  الت�س�يت 

لكي  الم�ؤيدين،  من  اأكبر  بعدد  الحالة  هذه  في  المبادرة  تحظى 

بعد  وحّتى  القتراح.  هذا  على  الت�س�يت  الم�اطن�ن  ي�ستطيع 

نجاح هذه الخط�ة فاإّن البرلمان يحّق له الت�س�يت على القتراح 

الجديد. واإذا لم يتحقق ذلك فاإّن من ال�سروري اتخاذ الخط�ة 

تقديم  للبرلمان  يحّق  وحينئذ  ال�سعبي.  الت�س�يت  لعملية  الثالثة 

على  باأ�س�اتهم  لــالإدلء  الم�اطنين  ويدع�  م�ساد  اآخــر  مقترح 

�سّن  تريد  الأغلبية  كانت  اإذا  الت�س�يت فيما  القتراحين، فيقرر 

قان�ن جديد للحياة الم�ستركة اأم ل تريد. 

وهكذا ي�سارك كّل اإن�سان في �سياغة الروح الجماعية، وذلك 

اأو من  اأفكار جديدة  ب��سع  الخا�س  المقترح  تقديم  اإمكانية  عبر 

خالل عملية الت�س�يت ال�سعبي نف�سها وحتّى ال��س�ل اإلى القرار 

الحا�سم الذي ل يمتلك الإن�سان �س�ى �س�ته وحده للبّت فيه. وفقط 

من خالل الت�س�يت ال�سعبي تن�ساأ الديمقراطية، ولن تك�ن م�ج�دة 

قبل ذلك قّط. ولبد اأن يقرر الم�اطن�ن اأنف�سهم عملية الت�س�يت 

ال�سعبي، ول يج�ز اأن تجرى عبر الممثلين ال�سيا�سيين.  ف�ساحب 

ي�سع  الذي  ه�  معا،  يعي�س�ن  الذين  النا�س  مجم�ع  اأي  ال�سيادة، 

الق�اعد التي تنّظم حياة المجتمع. وبهذا يمكننا اأن ن�سف حدثا 

نادرا على �سعيد العالم �سهدته ولية هامب�رغ بف�سل الحافلة. 
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في عام 2٠٠4 منح م�اطن� هامب�رغ اأنف�سهم قان�نا انتخابيا 

جرى عليه الت�س�يت ال�سعبي. فكانت تلك هي المّرة الأّولى التي 

ي�سع فيها النا�س الق�اعد ال�سرورية لنتخاب ممثليهم، بدل من 

عمال  الأمر  بهذا  ال�سيا�سي�ن  يقتنع  ولم  ال�سيا�سي�ن.  ي�سعها  اأن 

تغيير   حاول�ا  بل  الت�سلطية،  الم�سالح  على  القائم  بمنظ�رهم 

منظ�مة الق�اعد ل�سالح في كّل فر�سة م�اتية. هذا وقد تّم اإيقاف 

هذه المطامح عبر ت�س�يتين �سعبيين مكلفين قام بها الم�اطن�ن 

والم�اطنات في هامب�رغ، ما اأ�سفر عن تغيير د�ست�ر ال�لية. والآن 

فاإّن الناخبين هم الذين يقررون ق�انين النتخابات ولي�س اأولئك 

الذين ير�سح�ن اأنف�سهم لغر�س انتخابهم فح�سب.

الحافلة  موا�صيع 

الحافلة  م�سروع  يبذلها  التي  المت�ا�سلة  الجه�د  اإلى  بالإ�سافة 

المتنقل من خالل النقا�سات الي�مية بغية اإيقاظ ق�ة الإرادة لدى 

األمانيا  �سعيد  على  ال�سعبّي  الت�س�يت  في  للم�ساهمة  ال�سّكان 

العمل  فريق  فينظم  اأخرى.  متن�عة  بن�ساطات  يق�م  فاإّنه  كلّها، 

الخط�ات  الم�ا�سيع  وتتناول  الأقل،  على  فّعاليات  ع�سر  �سن�يا 

بنف�سه.  نف�سه  ي�سكّل  مجتمع  بناء  اإلــى  تهدف  التي  الالحقة 

الحّر  التجارّي  التبادل  »اتفاقية  عن  الحالي  الم��س�ع  ويتحدث 

م�اطن  لكّل  اأ�سا�سي  دخل  ت�فير  وعن   (TTIP) الأطل�سي«  عبر 

وا�سع  نطاق  على  الحي�انات  تدجين  واإلغاء  �سرط  اأو  قيد  دون 

ولأغرا�س تجارية وتاأ�سي�س نظام نقدي جديد وتحرير المدار�س 

في  الالجئين  وق�سية  وو�سايتها  الدولة  هيمنة  مع  والجامعات 

جميع اأرجاء العالم.

تالميذ  اأف�سل  من  وه�  �ست�تغن،  ي�هان�س  يعمل  ما  ودائما 

اأ�س�سا  كرنكر�س  بريغيته  وزميلته  وه�  م�ست�سارا.  ب�يز،  يــ�زف 

جمعية الحافلة و�سهدا في حقبة الخم�سينات وال�ستينات كيف اأن 

اأدرك فكرة ت�سكيل المجتمع من جديد خط�ة  ي�زف ب�يز نف�سه 

اإثر خط�ة، باعتبارها مهّمة فنّية اأي�سا وكيف طّ�رها.  وقد و�سف 

 Der ي�هان�س �ست�تغن هذه العملية و�سفا �سامال في كتابه  القّيم

ganze Riemen (كل الحكاية).

وتلبية لدع�ة من قبل معهد غ�ته عام 2٠٠٩ قامت الحافلة 

برحلة مثيرة عبر ١2 بلدا في جن�ب ــ �سرقّي اأوروبا، �سملت اأثينا، 

واأت�سح  المجاورة.  اإ�سطنب�ل  مدينة  وكذلك  الديمقراطية  مهد 

على  النا�س  عقدها  التي  الآمــال  حجم  الرحلة  هــذه  خــالل  من 

النم�ذج الألماني. فكان�ا معجبين بقدرتنا على التنظيم والتنفيذ، 

ويعتبروننا اأقّل ف�سادا من الآخرين، ولهذه الأ�سباب كان معظمهم 

مقتنعين باأّننا قادرون على تط�ير الديمقراطية الفّعالة؛ مدركين 

تماما باأّن الديمقراطية البرلمانية المح�س �ستك�ن مجرد لعبة في 

اأّن الأحزاب ت�ستغل طم�حات النا�س  اإذ  اأيدي الم�سالح الفردية، 

واآمالهم قبل النتخابات، ثم تجّد نف�سها في ِحّل من تعهداتها بعد 

الديمقراطي  الت�س�يت  ثمار  فاإّن  ال�سياق  هذا  وفي  النتخابات. 

كاله�اء  النا�س  بها  وي�سعر  ف�را  جلّية  تبدو  األمانيا  في  المبا�سر 

مّنا  النا�س  ينتظره  ما  بالحافلة  رحلتنا  اأثــنــاء  فلم�سنا  النقّي. 

واأدركنا مدى اأهمية تقديم مثل اأعلى ب�سفتنا من دعاة ال�ستقالل 

ال�سيا�سي وم�سدره، وكّنا ن�ستعر�س ال�سلطة ال�سرعية القائمة على 

القاعدة الديمقراطية والبرهنة على وج�دها. ونحن الب�سر نعرف 

في ال�اقع ال�سكل ال�سحيح للم�ساركة ال�سيا�سية، وعلينا فقط اأن 

نذّكر بع�سنا البع�س بهذه الق�سايا وندعم بع�سنا بع�سا.

الذات والمجتمع 

جميع  اإلغاء  اإلــى  لمعرفتها  والتلّهف  اأنف�سنا  عن  البحث  يق�دنا 

المتاأ�سلة  المفاهيم  لجميع  جديدا  تعريفا  مّنا  ويتطلب  التقاليد 

فينا. ول يمكن تحقيق ذلك اإل عبر النف�سال الم�ؤقت عن عم�م 

اأّنني هنا والعالم هناك. وهذا ه� م�سدر  المجتمع، وهذا يعنني 

الأنانية الثابت الذي ل يج�ز اأن يطغي ب�س�رة دائمة على اإمكانية 

التاأثير  ــام  اأم النا�س  فعجز  م�سترك.  جماعي  ه�  ما  اكت�ساف 

اأولئك  الرتباط،  ال�ثيقّي  والقت�ساد  ال�سيا�سة  لممثلّي  الم�سمر 

في  يخلق  الأنانية،  ال�سخ�سية  م�سالحهم  تحقيق   اإلى  ال�ساعين 

الزمن الراهن رغبة متنامية في و�سع ق�اعد وا�سحة. واإذا كان 

بع�س النا�س مجردين من الم�سلحة ال�سخ�سية فلي�س من العجب 

اأن ي�ؤمن�ا باأّن من الأف�سل اأن تك�ن ق�اعد الحياة الم�ستركة من 

�سنع اهلل وحده. لكّن �سراع النا�س مع بع�سهم البع�س والذي ين�ساأ 

ب�سبب التفا�سير وال�سروح الالزمة للق�انين الإلهية �س�ف ل تنتهي 

و�ست�ّلد م�ساكل تماما مثل الق�انين ذات الطابع الدني�ّي المح�س. 

وما نحتاج اإليه ه� اكت�ساف طريق ي�سترك فيه الجميع ويتمثل في 

اأن „اهلل ي�سكن في اأعماقي“، ويجب اأن تنبع الق�انين من اأعماقنا 

الم�ستركة ومن المجال الذي ي�سترك فيه النا�س جميعهم.

وبهذا ن�سل مجددا اإلى مق�لة اأن „كّل اإن�سان ه� فّنان“، بمعنى 

الت�سكيل الم�سترك والمت�ساوي للمجتمع ومن خالل الحرّية و�سمن 

اإطار الديمقراطية التي ن�سع ق�اعدها نحن باأنف�سنا، فكّل اإن�سان 

ه� �س�ت. وهذه هي اإ�سارة الزمن الراهن والم�سارك�ن في م�سروع 

الحافلة من اأجل الديمقراطية يعي�س�ن ويعمل�ن من اأجل تحقيق 

هذا الهدف.

 

 

م�سروع  ومدير  وكاتب  ف�ت�غرافي  م�س�ر  لوهه    در  فون  مي�صائيل    

وم�ؤ�س�س   ،2٠٠4 منذ  المبا�سرة«  الديمقراطية  اأجل  من  »الحافلة 

جمعية »ال�سير الم�ستقيم«.

ترجمة: ح�سين الم�زاني

OMNIBUS FÜR DIREKTE DEMOKRATIE

http://www.omnibus.org/

de

http://www.omnibus.org/


معهد غوته | فكر وفن، عدد 104                                                    الـم�شاركة والـتبادل

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
٥3

في البدايات الأولى لالإنترنت عندما كانت ل تزال مكانا للحالمين 

اإليه المرء كلما �ساق به ال�اقع، تخيل الكاتب  ي�ستطيع اأن يهرب 

ال�سهير ت�ما�س بن�س�ن Thomas Pynchon وج�د ن�ع من ال�سبكة 

العنكب�تية العميقة »Deep Web« كعالم افترا�سي اأ�سط�ري ي�سبه 

اأر�سا تقع تحت �سطح الماء ي�ستطيع المرء اأن „يغط�س“ اإليها ويتجّ�ل 

فيها بحرّية وكاأنه »اأفاتار«، الكائن الفترا�سي الذي ه� لي�س اأكثر 

من وحدات �س�ئية اأو دمية �سيبرانية. لكّن بن�س�ن يروي لنا اأي�سا 

ق�ّسة عن ن�ع مختلف تماما من الإنترنت تحتلّه ق�ى تحّ�له اإلى ن�ع 

من ال�سبكة الت�ا�سلية التي تجعل كل ع�س� فيها خا�سعا للمراقبة 

من قبل اأجهزة المخابرات اأو ال�سركات التكن�ل�جية الكبرى. وهذه 

النب�ءة تحّققت بطريقة مرعبة فيما بعد.

اأ�سبحت  التي   »Web  Deep« اأو   العميقة«  »ال�سبكة  تلك  اإن 

واقعا هي بنظرة اأولى ذلك الجزء من الإنترنت الذي ل ت�سل اإليه 

محّركات البحث. وه� يحت�ي على اأر�سيفات �سخمة جدا: ويكفي 

الأمن  ل�كالة  العمالقة  البيانات  كتلة  نتذّكر  اأن  حجمها  لتخّيل 

الق�مي الأمريكية (NSA) اأو حّتى بيانات الطق�س الخا�ّسة ب�كالة 

الف�ساء الأمريكية »نا�سا« (NASA)، اأو بالم�اقع غير المفهر�سة اأو 

بالعدد الذي ل يح�سى من الروابط المهملة حيث ل تعثر فيها على 

اأكثر من بع�س ال�حدات الرقمية من حين لآخر. يُفتر�س اأن تك�ن 

»ال�سبكة العميقة« اأكبر حجما األف مّرة من الإنترنت الذي نعرفه 

ون�ستعمله ي�ميا. رغم ذلك ت�جد في اأعماق هذه ال�سبكة العميقة 

»Deep Web« العمالقة �سبكة لزالت تلتزم بمبداأ حرية الت�ا�سل 

للجميع، وهي تطلق على نف�سها ا�سم: Tor (ت�ر). وهذا ال�سم جاء 

 ،The Onion Router :من تجميع الحروف الأولى للكلمات التالية

بال�سكل  نف�سها  ت�سف  وهي  بالب�سلة.  ال�سبيه  الت�جيه  جهاز  اأي 

التالي: „Tor  (ت�ر) هي �سبكة تتاألف من اأنفاق افترا�سية ت�سمح 

I لقد اأ�صبحت حرية ا�صتخدام الإنترنت دون الخوف من الرقابة 

اأحد ال�صروط ال�صرورية لمبداأ الم�صاركة ال�صيا�صية. ولأن ذلك 

لي�س �صهال دائما فقد تم تطوير برامج خا�صة لهذا الغر�س منها 

مت�صّفح: Tor، وهو البرنامج نف�صه الذي ا�صتخدمه كّل من اإدوارد 

�صنودن وجوليان اأ�صانج. وليت الأمر قد اقت�صر على اأمثال هذين 

الرجلين، فقد ا�صتغّله كثيرون لأغرا�س اإجرامية لالأ�صف.

   

الحرية والم�شاركة في االإنترنت

خطر المراقبة والجريمة

WALTER VAN ROSSUM    فالتر فان رو�صوم

الل�حة ترمز

للديمقراطية المبا�سرة، 

للفنان ي�هاني�س �ست�تغن،

بمنا�سبة وق�ف حافلة 

الديمقراطية بمحطة 

ب�داب�ست.

Photo: Werner Küppers
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لالأفراد والمجم�عات بممار�سة حرّيتهم على نح� اأف�سل. ت�ساعد 

اأو  الإنترنت  المالحقة في  التخلّ�س من  الأفــراد على  (ت�ر)   Tor

على الت�ا�سل مع الم�اقع الممن�عة من قبل ال�سلطات اأو مقّدمي 

الخدمات المحلّيين“.

منطقة اآمنة „لكا�صفي الأ�صرار“  

Tor (ت�ر):  اأحد مطّ�ري �سبكة  اأبلباوم، وه�  ي�سرح ذلك جاك�ب 

„اإنه م�سروع للمنفعة العامة، اإذ اأن رمز الم�سدر الخا�س بها ــ اأي 

الـ Quellcode ــ متاح للجميع. وي�ستطيع كل من يرغب بذلك اأن 

يّطلع على طريقة عملها. وه� عندما ي�ستخدمها يقّ�ي الم�سروع 

اأن  دون  الآخرين  مع  الت�ا�سل  ي�ستطيع  لها  م�ستخدم  وكل  ككّل. 

يترك اأثرا يدّل عليه ويمكن ا�ستخدامه �سّده فيما بعد. اإنها تمنح 

كل فرد �س�ته الخا�س. فلكّل حقه في الت�ا�سل الحّر“.

يُ�سّمى  من  مع  باأمان  ليت�ا�سل�ا  »ت�ر«  ال�سحفي�ن  ي�ستخدم 

اأو  والف�سائح،  الأ�سرار  عن  يبلّغ�ن  من  اأي   ،»Whistleblower«

ــ غّير  مع المعار�سين ال�سيا�سيين. فقد ا�ستخدمه برادلي ماننغ 

ا�سمه فيما بعد اإلى ت�سيل�سيا ماننغ ــ كا�سف الأ�سرار الأكثر �سهرة 

ال�يكيليك�س  اإلى  جديدة  وثائق  ير�سل  لكي  �سن�دن  اإدوارد  بعد 

على  الحا�سلة  ب�يترا�س  لورا  المخرجة  قالت  وقد   .Wikileaks

جائزة اأو�سكار على فيلمها Citizenfour الذي يدور ح�ل ق�سية 

اإدوارد �سن�دن: „ي�ستحيل عمل ال�سحفيين ــ المحّققين دون �سبكة 

م�ستحيال  معا  وتعاوننا  �سن�دن  ــاإدوارد  ب ات�سالي  كان  وقد  ت�ر. 

اأي�سا بدونها. فقد ا�ستمّر ت�ا�سلنا عبر »ت�ر« لمدة �سه�ر بكاملها 

»ت�ر« �سرورة مطلقة  يعتبر  وكان  ك�نغ.  نلتقي في ه�نغ  اأن  قبل 

للحفاظ على البقاء! حيث ي�ستطيع من خاللها حماية نف�سه من 

المراقبة. لقد كانت اأداته ال�حيدة. اإنني اأعرف الكثير من الأمثلة 

عن م�سير ال�سحفيين الذين ي�ستغن�ن عن »ت�ر« في عملهم“.

 Wikileaks ال�يكيليك�س  م�ؤ�س�س  على  تنطبق  القاعدة  هذه 

اأ�سانج الذي كان يت�ا�سل عبر »ت�ر« ح�سرا: „لم يخترع  ج�ليان 

النا�س الت�سفير واإخفاء اله�ية عبثا. لقد احتاج الأمر وقتا ط�يال 

والكثير من ال�سع�بة لل��س�ل اإلى اإمكانية الت�ا�سل الحر والم�سّفر 

بين الأفراد. وكان »ت�ر« ه� اأول بروت�ك�ل به�يات مخفّية ا�ستطاع 

اإعادة الت�ازن لعالم الت�ا�سل“.

الحرّية بمواجهة الجريمة  

بع�س  اأن  اإذ  دائما.  الب�ساطة  بهذه  لي�ست  الحرية  ق�سية  لكّن 

الحرّيات تتعّر�س ل�ستغالل غير مت�ّقع ول مرغ�ب. فقد وجدت 

�سبكة  في  مكانا  الخفّية“  „الخدمات  يُدعى  مما  مجم�عة  مثال 

اإخفاء  اإمكانية  من  م�ستفيدة  ن�ساطاتها  تمار�س  وبــداأت  ــ�ر«  »ت

واأفالم  والأ�سلحة  المخّدرات  تجارة  الن�ساطات  من هذه  ه�ّيتها. 

الأطفال الإباحية وعرو�س القتل الماأج�ر وكل ما ل يمكن عر�سه 

في واجهات محاّلت „العالم العل�ي“. هذا الن�ساط الإجرامي كان 

ه� ال�سبب في اإطالق ا�سم »ال�سبكة المظلمة« على �سبكة »ت�ر«.

تجار  مــن  كــل  ال�سبكة  هــذه  ف�ساء  فــي  تــ�ــســارك  فقد  اإذن 

المخدرات والأ�سلحة والمتطّرفين اليمينيين من كل اأنحاء العالم 

ال�ليات  اأو  ال�سين  اأو  �س�ريا  من  ال�سيا�سيين  المعار�سين  مع 

م�ؤّخرا  بارتليت  جامي  البريطاني  ال�سحفي  ن�سر  وقد  المتحدة. 

اأي ال�سبكة المظلمة، يق�ل فيه: „اإن   ،The Dark Net كتابا ح�ل

ال�سبكة المظلمة هي بالن�سبة لي فكرة اأكثر مما هي مكان. اإنها 

عالم �سفلي م�ستقّل وقائم بذاته رغم اأّنه مّت�سل بالإنترنت الذي 

نعرفه. وه� عالم حّر تماما ي�ستمتع »�سّكانه« بالحرّية التامة مع 

لهم  يحل�  ما  ويفعل�ا  يق�ل�ا  اأن  ي�ستطيع�ن  فهم  اإخفاء ه�ّياتهم. 

دون اأن يخ�س�ا العق�بة ومتحّررين من اأية ق�اعد ومعايير تحكم 

المجتمع العادي“.

الح�ا�سب  من  مجم�عة  »ت�ر«  فاإن  العملّية  الناحية  من  اأما 

خالل  من  بينها  فيما  والمرتبطة  الإنترنت  �سمن  الم�ج�دة 

منطقيا  عــنــه  منف�سل  اأّنـــه  رغــم  ذاتـــه.  الإنــتــرنــت  بــروتــ�كــ�ل 

وت�سفيرّيا. وقد كان العقل المدّبر وراء م�سروع »ت�ر« الحالي ه� 

التي جعل  الجديدة  الأفكار  من  الكثير  �ساحب  اأبلباوم،  جاك�ب 

مثال.  ال�سين  في  ممكنا  »ت�ر«  ا�ستخدام  في  ال�ستمرار  بع�سها 

اأمريكي  ه�  بب�ساطة  »جــاك«  اأحيانا  يُدعى  الذي  الرجل  وهذا 

عمره 32 عاما، وه� لي�س مبرمجا عبقريا فقط، بل اإنه ينا�سل 

لالإنترنت  القديمة  المثالية  الت�سّ�رات  تحقيق  �سبيل  في  اأي�سا 

اأن  „علينا  الب�سر:  كل  بين  الحّر  للت�ا�سل  كبير  عالمي  كف�ساء 

الجديد وخلفّياته وخا�ّسة بعد »�سيف  ال�سيا�سي  ندرك الظرف 

اإدوارد �سن�دن« 2٠١3. واإن لم نفعل ذلك فلن ن�ستطيع فعل اأي 

 (NSA) الأمريكية  الق�مي  الأمن  وكالة  من  اأنف�سنا  لحماية  �سيء 

الحل  ولي�س   .(GCHQ) البريطاني  الحك�مي  الت�سالت  مركز  و 

نق�ل  اأن  ثم  ال�سر،  وفريق  الخير  فريق  اإلى  النا�س  ت�سنيف  في 

لأحدهما: „اأنتم يا من تقف�ن على الجانب الأي�سر محروم�ن من 

نق�ل  واإنما  نق�له.  بال�سبط ه� ما ل  الحّر. هذا  الت�ا�سل  حق 

الكالم  من حرية  عمليا  الجميع  تمكين  ه�  الأ�سا�سي  اأن هدفنا 

النظر  بغ�س  ــ  الأ�سرار  يمتلك  حين  وفي  الحرية.  تلك  وحماية 

عما تعنيه هذه الكلمة ــ اإمكانيات كثيرة لفعل ما يريدون ل يح�ز 

اأكثرنا على اإّل على خيارات قليلة لت�سّفح اآمن“.

اأبــلــبــاوم خــبــرات كثيرة خــالل اخــتــبــاره لحدود  راكـــم جــاك 

الحرية الحقيقية فيما يدعى »العالم الحر«. وقد بداأ باكرا بدعم 

قامت  وقد  اأ�سانج.  مع ج�ليان  والتعاون   Wikileaks ال�يكيليك�س 

وهاتفه  حا�س�به  وم�سادرة  مرارا  باعتقاله  الأمريكية  ال�سلطات 

المحم�ل. وه� يعي�س الآن في المانيا. ولكّنه حتى هنا ل ي�ستطيع 

ال�ستمتاع بحريته. فقد قام مجه�ل�ن باقتحام منزله البرليني في 

كان�ن الأول/ دي�سمبر عام 2٠١3 وحاول�ا العبث بحا�س�به.

اإن م�سروع »ت�ر« ه� م�ؤ�س�سة خا�سة. بل لقد �ساهمت وكالة 

تط�يره.  بت�سجيع  البداية  في   (NSA) الأمريكية  الق�مي  الأمــن 

يق�ل  الأمريكية.  الحك�مة  ه�  تم�يله  م�سادر  من   ٪6٠ ومــازال 

روجر دينغلدين، اأحد المطّ�رين الأ�سا�سيين في الم�سروع: „يمكن 
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اأمرا مفيدا جدا لأّنه مّكن كثيرا  اعتبار دعم الحك�مة للم�سروع 

اأن  دون  له  التفّرغ  من  الأخيرة  ال�سن�ات  في  فيه  العاملين  من 

طعامهم.  ثمن  اأو  بي�تهم  اأجــرة  لتاأمين  اإ�سافي  لعمل  ي�سطّروا 

اأن  يمكن  المتبّرعين  اأن  وه�  الأمــر  لهذا  �سّيئا  جانبا  ثمة  لكّن 

اأّنه لي�س هناك من  يمار�س�ا بالمقابل تاأثيرهم على العمل. رغم 

ياأتي ويق�ل: خذوا هذه الأم�ال وا�سنع�ا لي بابا خلفيا. فنحن لن 

نُقدم اأبدا على �سّق باب خلفي في »ت�ر«“.

اأجهزة  اأخرى �سابقة، فقد خلقت  الأمر في حالت  وكما ه� 

خ�س�مها.  اأنجح  اأحد  اأي�سا  هنا  بنف�سها  الأمريكية  المخابرات 

هذا  بن�ا  الق�م  فه�ؤلء  غريب،  �سيء  „اإنه  اأبلباوم:  جاك�ب  يق�ل 

ـ، لكّنهم  ـ اأي اإخفاء اله�يةـ  الم�سروع لأنهم ي�ؤمن�ن بمبداأ »الكتمان«ـ 

يق�م�ن باعتقالي في المطارات ويهّددونني. وقد قال لي اأحدهم: 

ما تفعله في ال�سين واإيران عظيم، فه� ي�ساعد النا�س هناك. ولكن 

لماذا عليك اأن تفعل ذلك هنا؟ اأي اأّنهم يعادون الأمر نف�سه الذي 

ي�سّجع�ن فعله في ال�سين واإيران، وه� ت�سهيل ممار�سة الحريات. 

اإن وكالة الأمن الق�مي الأمريكية (NSA) تّدعي اأنها ترى كل �سيء 

بالعين الأمنية.

تقنية ت�صبه الب�صل  

يمكن لأي �سخ�س تحميل برمجّيات »ت�ر« من الإنترنت وتركيبها 

ثالثة  با�ستخدام  »ت�ر«  ويعمل  وب�سيطة.  �سريعة  وبطريقة  بنف�سه 

ح�ا�سيب ب�سكل مت�ا�سل: يق�م الأول بالت�سال بال�سبكة وتقديم 

طلبه، ويق�م الثاني بت��سيل الطلب. اأما الثالث، الذي يُدعى بعقدة 

اإلى الإنترنت العادي. وهكذا  الخروج Exitnode فمهّمته الإعادة 

فاإن زبائن »ت�ر« ي�ستخدم�ن ثالث »عقد ات�سال« بحيث تقع كل 

عقدة منها في بلد مختلف وه� ما يقلّل كثيرا من اإمكانية اختراق 

هذه الح�ا�سيب الثالثة من قبل منظّمة ما.

تتطلّب  الجانبية  الطرق  ا�ستخدام  الثعلبية في  الطريقة  هذه 

طبعا وقتا اأكبر ولذلك فهي اأبطاأ من الت�سال العادي. ل�سّيما اأن 

»ت�ر« يغّير دروبه كل ع�سر دقائق، حّتى ول� كان م�ستقبل الت�سال 

ه� نف�سه. يُ�ساف اإلى ذلك اأّنه ي�سّفر البيانات اإلى اأن ت�سل اإلى 

عقدة الخروج. ومن الناحية التقنية يجري في البداية ت�سفير ثالثي 

للبيانات ثم يتم تخفيف درجة الت�سفير من قبل كل عقدة تالية. 

ويمكن ت�س�ير الأمر كالتالي: فالعقدة الأولى ت�ستلم طلبا م�سّفرا 

وت�سلّم  الخارجية  الت�سفير«  »طبقة  بنزع  تق�م  ثم  مــّرات،  ثالث 

للعقدة ال��سطى البيانات م�سّفرة مّرتين فقط، وهذه تنزع طبقة 

اأخرى من الت�سفير بحيث ت�ستلم عقدة الخروج بيانات ذات درجة 

واحدة فقط من الت�سفير وعليها عند ذلك اأن تنزع هذه الطبقة 

الأخيرة وتر�سل البيانات التي لم تعد م�سّفرة اإلى ال�سبكة العادية. 

وهذه التقنية هي ال�سبب في كلمة »ت�ر« التي ت�سم الحروف الأولى 

من الكلمات الثالثة التالية: The Onion Router، اأي جهاز الت�جيه 

ال�سبيه بالب�سلة. اإذ اأن البيانات المطل�بة »مغلّفة« كما راأينا بثالث 

طبقات من الت�سفير تماما كالب�سلة.

 »(Server) تتكّ�ن �سبكة »ت�ر« الآن من اأكثر من �ستة اآلف »خادم

اأن ي�سبح ه� نف�سه  اأ�سخا�س متطّ�ع�ن. كّل منها يمكن  يقّدمها 

جزءا من ال�سبكة. هذه »الخ�ادم« م�زعة في بلدان مختلفة، واإن 

كان اأكثرها في اأمريكا ال�سمالية. لكن اأحدا ل ي�ستطيع اأن ي�سمن 

معّينة.  اأمــن  اأجهزة  اإلــى  ينتمي  منها  كثيرا  حّتى  اأو  بع�سها  ك�ن 

�سيبا�ستيان هان من مدينة  الألماني  الطالب  نذكر حالة  ومازلنا 

 (NSA) الأمريكية  الق�مي  الأمن  وكالة  »اخترقت«  الذي  غ�تنغن 

جهاز الخادم الخا�س به والذي كان جزءا من »ت�ر« رغم اأن ذلك 

ن�ساطات  اأو  اإجرامية  اأعمال  باأية  بالقيام  مّتهما  يكن  لم  الطالب 

متطّرفة.

خبير  جــ�رج  مي�سائيل  ال�سّيد  ال�سياق  هــذا  فــي  عّبر  وقــد 

جهاز  وه�  ــ  البافارية  الد�ست�ر«  »حماية  هيئة  في  المعل�ماتية 

ال�ستخبارات  اأجهزة  ل�سيطرة  ا�ستبعاده  عدم  عن  ــ  األماني  اأمن 

على بع�س »خ�ادم« �سبكة »ت�ر« في الكثير من اأنحاء العالم ولي�س 

نقطة  امتلكت  „اإذا  اإرهابية:  باأن�سطة  ال�سك  ب�سبب  بال�سرورة 

النطالق في عقدة ما، فاإنك ت�ستطيع اإلغاء »الكتمان« ــ اأي كتمان 

اإلى درجة معّينة. ولهذا فاأنا  ــ وبمفع�ل رجعي  ه�ّية الم�ستخدم 

اأعتقد اأن اأجهزة الأمن تمتلك بع�س نقاط النطالق هذه بالتاأكيد“.

يق�م كل من جاك اأبلباوم وفريقه دون كلل بتجريب كل الطرق 

الممكنة لتح�سين اأداء �سبكتهم. وخا�ّسة بهدف تح�سينها من اأي 

 „Chaos Computer هج�م محتمل. ويقّدر ي�اآخم زلت�سر من نادي

“Club تماما ق�ة الخ�س�م كما اأّنه يعرف جّيدا م�اطن ال�سعف في 

ال�سبكة مهما ارتفعت درجة تعقيد نظام الت�سفير فيها. رغم ذلك 

فه� يق�ل: „لي�س في الأفق حتى الآن ما ه� اأف�سل. والجميل في 

»ت�ر« ه� المرونة. فالجميع يريدون بناء عقدة ات�سال في »ت�ر«. 

يجب  اأّنني  يعني  وهذا  الظن.  �س�ء  اأو  ال�سك  اأ�سا�سه  نظام  وه� 

اأثق حتى بمن ي�سّغل عقدة الت�سال، ولكن بالنظام الريا�سي  اأّل 

الذي يكمن في اأ�سا�س »ت�ر«، كما علي اأن اأك�ن واثقا من اأّن العقد 

الثالث التي اخترتها ل تن�ّسق فيما بينها“.

»طريق الحرير« الرقمي  

ال�ا�سح  اأو  العادي  الإنترنت  في  العمل  من  »ت�ر«  مت�سّفح  يمّكن 

Clearnet باأمان ن�سبّيا. واإن كان المرء ل يحتاج في ال�اقع للخروج 

من ال�سبكة المظلمة The Dark Net اأبدا، اإذ اأن كل �سيء مت�ّفر 

هنا. فهذه ال�سبكة المظلمة يمكن اعتبارها فردو�سا تجاريا لكل 

اأّدى اإلى تجّمعات ت�سبه  ما ه� ممن�ع من ب�سائع وخدمات. مما 

مجازا الجمعيات التعاونية في مختلف المجالت. اإحدى اأكثر هذه 

التجّمعات �سهرة تُدعى »طريق الحرير«(Silkroad)  وقد تم منعها 

عام 2٠١4. ال�سحفي البريطاني جامي بارتليت قام بالت�سّكع هناك 

وخرج بالنطباعات التالية: „من المحّير اأّنك �ستجد الأ�سياء هناك 

ماأل�فة جدا، ويكفي اأن تك�ن قد ا�ستريت ذات مّرة �سيئا عن طريق 

Amazon اأو eBay لتعرف ف�را كي تجري الأم�ر. الفرق ال�حيد 

يكمن في ن�عية الب�سائع. فهناك ل تت�ّفر المخّدرات فقط ــ رغم 
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كان  وقد  الإطــالق.  على  �سيء  اأي  لكن  ــ  الأكبر  المعرو�س  اأنها 

العر�س الأكثر �سعبية في العام الفائت ه� ك�ب�نات مزّورة تمّكنك 

ا�سترلينيا  الكبيرة بقيمة ع�سرين جنيها  الأ�س�اق  ال�سراء في  من 

يمكن الح�س�ل على ال�احد منها بثمانية جنيهات فقط“.

التاجر،  تعرف عن�ان  اأن  اأول  يحتاج  كهذه  اإتمام �سفقة  لكن 

اأي:   ،(Hidden Wiki) اإليه عبر  مايدعى  ال��س�ل  يمكن  ما  وه� 

عما  تماما  مختلفة  باأ�سكال  العناوين  تبدو  حيث  المخّباأة،  ويكي 

التالي:  العن�ان  مثال  طلبت  فــاإذا  العادية.  الإنترنت  في  نعرفه 

zqktlwi4fecvo6ri.onion في مت�سّفح »ت�ر« �ستنتهي في »فهر�س 

التّجار« التابع لل�سبكة ثم ل تلبث العرو�س ذات العالقة بم��س�ع 

على  ومــ�ّزعــة  ودقيقة  وا�سحة  بطريقة  مرّتبة  تاأتي  اأن  طلبك 

بحث  بمحركات  روابط  هناك  اأن  كما  منا�سبة..الخ.  مجم�عات 

»ت�ر« الخا�سة يتم عر�سها منذ البداية.

الفهار�س  هذه  في  البحث  في  ي�ستمر  بمن  الأمــر  يط�ل  ولن 

»�س�ق  بعن�ان  رابــط  فهناك  الــمــخــّدرات،  ق�سم  على  يعثر  حتى 

م�ستعار.  با�سم  نف�سه  المرء  ي�سّجل  اأن  هنا  ويجب  المخّدرات« 

تّجار  من  عر�س   ١4٠٠٠ من  اأكثر  له  يظهر  ذلك  يفعل  وعندما 

متنّ�عين. يُدعى اأحدهم ت�ركيمان، والآخر كابريك�رن اأو »مكتب 

العمل ١٠٠«، مثال، وكلّهم يعدون بت��سيل الب�ساعة اإلى اأي عن�ان 

على  ح�س�لهم  ف�ر  اأيــام  ثالثة  اإلــى  ي�مين  خالل  الزب�ن  يعطيه 

الثمن. ولكن هنا بال�سبط تبداأ الم�سكلة. اإذ لي�س هناك اأي عن�ان 

لأّي من ه�ؤلء التّجار. الأمر ال�حيد الذي يدّل عليهم ه� عن�ان 

الكتروني عبر »ت�ر«. بل اإن الزب�ن ل يعرف حّتى ما ه� البلد الذي 

يقيم فيه ه�ؤلء ال�سادة، هذا اإن كان لهم مكان ثابت اأ�سال. اأي اأننا 

اإلى ذلك المفه�م النظري �سبه البدائي: الثقة. وه�  بحاجة هنا 

اآخر ما كان المرء يت�ّقعه في هذا »العالم ال�سفلي«. واأ�سا�س هذه 

الثقة ه� العالمة اأو »الماركة«. ي�سرح ال�سحفي البريطاني جامي 

ــ  الأف�سل  ــ حيث جمع خبراته  الحرير«  »طريق  مّيزات  بارتليت 

فيه  اأّن  هي  الحرير  طريق  �سهرة  �سّر  „اإن  التالي:  بال�سكل  مثال 

خدمة معّينة ت�سمح للزبائن المجّربين باأن يدل�ا بنتائج تعاملهم مع 

التاجر والب�ساعة واأن يقّيم�ا ذلك ب�سكل علني ووا�سح لي�ستفيد 

منه الزبائن الجدد. هذه الخدمة هي الأ�سا�س الذي مازال ي�سمن 

 eBay لل�س�ق ا�ستمرار عمله. وهي خدمة نجدها اأي�سا في كل من

و Amazon. يكاد يتم اإرغام الزبائن على الإدلء بتقييمهم: كيف 

كان تغليف الب�ساعة مثال؟ وهل و�سلت في ال�قت المحّدد؟ وكيف 

الق�ل على  يمكن  والخدمة؟ وهكذا  ال�سعر  بين  ما  العالقة  تقّيم 

العم�م اأن هذا ال�س�ق يعتمد على الطرق نف�سها التي ت�سمن نجاح 

اأي �س�ق اآخر: الدعاية والعالقة ما بين العر�س والطلب، الخ...“.

ك��سيلة   „Bitcoin“ بالإنترنت  الخا�سة  العملة  ا�ستخدام  يتم 

للدفع. وكما مّر معنا فلي�ست المخدرات هي الب�ساعة ال�حيدة. 

فاأولئك الذين يرغب�ن باأن „يختف�ا“ ب�سرعة ي�ستطيع�ن الح�س�ل 

مثال على ج�از �سفر اأمريكي مزّور وه�ية �سخ�سية و�سهادة قيادة، 

به�ية  جديدة  لحياة  فر�سة  اإنها  يــ�رو.   2٠٠٠ مقابل  ذلك  وكل 

وليت�انية  وبلجيكية  وفرن�سية  األمانية  قيادة  رخ�س  ثمة  جديدة! 

وب�لندية وج�ازات من كل مكان والت��سيل �سريع. وهناك الدعاية 

اأن  فقط  عليك  اأمريكّيا؟  م�اطنا  ت�سبح  ل  لماذا  اأي�سا:  التالية 

ت�ستري الجن�سية!“.

مراآة للمجتمع  

طبعا.  �سبكته  في  ال�سفحات  هذه  ب�ج�د  اأبلباوم  جاك�ب  يعرف 

لكّنه يق�ل: „مّما يحتج به المعادون لمبداأ »الكتمان« ــ اأي الحّق 

وهنا  للجريمة.  الباب  يفتح  اأّنه  ــ  الم�ستخدم  به�ية  الإدلء  بعدم 

ن�سمع كثيرا الحديث عن »طريق الحرير« واأمثاله. اإنهم يعتقدون 

اأن الإنترنت يجب اأن تك�ن خاليا من كل ما ه� غير قان�ني. لكّن 

الإنترنت ل يمكن اأن يك�ن اإّل مراآة للمجتمع الب�سري. وفي ذلك 

 Dark المجتمع ت�جد الجريمة بب�ساطة. „ول �سيء يعر�س في الـ

web غير م�ج�د في المجتمع العادي. وبكلمات اأخرى فاإن �سبكة 

»ت�ر« ل ت�سنع تلك الن�ساطات الخارجة عن القان�ن، ولكّنها تقدم 

الرقابة هي  الجريمة م�سكلة لكن  اأ�سكال لالنت�سار فح�سب.  لها 

م�سكلة اأي�سا. وم�ستخدم »ت�ر« ه� الهارب من الرقابة، ولي�س كل 

هارب من الرقابة مجرما“.

نفعله.  ما  كل  على  تتج�ّس�س  العمالقة  الرقابة  اأجــهــزة  اإن 

ننتجها  التي  البيانات  لجمع  ومعّقدة  اأنظمة عمالقة  ت�ّظف  اإّنها 

با�ستمرار. وهي تق�م بذلك دون اأية ق�ننة اأو تنظيم، �س�اء اأكانت 

جهة ر�سمية اأم مجّرد اأ�سخا�س و�سركات خا�ّسة. ويق�ل ميخائيل 

„لي�س  الألمانّية:  الأمن  اأجهزة  اأحد  في  المعل�ماتية  خبير  ج�رج 

لكن  الأمنية.  ال�سلطات  واقعيا �سد  ا�ستخدامه  اأن  يمكن  ما  ثمة 

ذلك يجب اأّل يعني بحد ذاته خطاأ الممار�سة الأمنية. كل ما يمكن 

للمرء عمله ليحمي نف�سه من التج�ّس�س ه� المطالبة بق�انين تمنع 

ال�سلطات من القيام بذلك التج�ّس�س. ثم ت�ّفر الإرادة ال�سيا�سية 

لتطبيق هذه الق�انين بفّعالية. اإنها الطريقة ال�حيدة للحفاظ على 

مبداأ الحق في التكّتم على اله�ية. وبدونها �ستت�ّفر الإمكانية دائما 

للتحايل عليه“.

حماقة الكثير من م�صتخدمي الإنترنت  

ل يدع الخبير المذك�ر اأي مجال لل�سك: „اإنهم“ �سي�سل�ن اإليك. 

بغ�س النظر عن ه�ّياتهم التف�سيلية. واإذا حاولَت الهرب ف�ستبقى 

اأمام م�ستخدمي  اإلى الأبد. ولذلك فال يبقى في الحقيقة  هاربا 

الإنترنت اإّل ال�ستجابة لنداء مي�سائيل ج�رج المذك�ر اآنفا. لكّن 

„الحيتان“  عليه  ت�افق  اأن  يمكن  ما  اآخــر  ه�  ذلك  اأن  الم�سكلة 

التي  الإنترنت  لعبة  ا�ستغالل  في  الم�سلحة  اأ�سحاب  كبار  من 

من  المليارات  بحماقة  ال�ث�ق  ي�ستطيع�ن  فه�ؤلء  المتاهة.  ت�سبه 

قطيعا  الإلكترونية  باألعابهم  ي�سبه�ن  الذين  الإنترنت  م�ستخدمي 

يتم ت�سمينها. وكما يق�ل  تام والتي  الُمراقبة ب�سكل  من الخراف 

روايته  في   Thomas Pynchon بن�س�ن  ت�ما�س  الأمريكي  الكاتب 

جميعا  منعزل�ن  لأننا  اإلينا،  �سي�سل�ن  „وهم  النازفة«:  »الحافة 

الإنتماء  من  �سكل  باأي  الإيمان  على  وم�سّرون  ومهان�ن  وفقراء 

يريدون ح�سرنا فيه مهما بلغ من الب�ؤ�س وال�سخافة. اإّنهم يلعب�ن 
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معنا، ولكن باأوراق مغ�س��سة. ول تنتهي اللعبة اإّل بتدمير الإنترنت 

ــ عالما حقيقيا وحلما وحلما م�ع�دا ــ“.

تراقب وكالة الأمن الق�مي الأمريكية (NSA) جزءا كبيرا من 

الب�سرية ب�سكل روتيني وتجمع بياناتهم بمقادير ل نعرف حتى الآن 

حجمها الحقيقي ول ن�عّيتها. وبهذا فهي تمتلك م�ا�سفات ت�ؤّهلها 

اإن اأرادت لأن ت�سبح ذات ي�م ال�كالة المركزية لدولة م�ستبّدة ذات 

�سلطة غا�سمة وغّدارة. اإن الحق�ق الأ�سا�سية التي ي�سمنها الد�ست�ر 

الألماني يتم الآن تعطيلها من قبل جهاز اأمن اأجنبي. ونحن نعرف 

هذا كلّه، لكّن ال�سيا�سيين وال�سلطات الق�سائية يتعامل�ن مع هذه 

الكارثة وكاأنها حادثة ن�سل قليلة القيمة ل يت�سّمن القان�ن عق�بة 

وا�سحة لها. وذلك رغم اأنهم اأق�سم�ا اليمين على حماية الحق�ق 

ال�ساذج  من  ي�سبح  الظروف  هذه  مثل  وفي  للم�اطن.  الأ�سا�سية 

العتقاد اأن هذه الدولة وفي زمن منظ�ر تمتلك القدرة اأو الإرادة 

ل�سيانة و�سمان الخ�س��سية والت�ا�سل الحّر. يجب اإذن اأن ن�ّطن 

نتقا�سمها  اأن  اأنفاق علينا  اإلى  وُمرهق  اأنف�سنا على هروب ط�يل 

ط�عا اأو كرها مع الخارجين على القان�ن.

  فالتر فان رو�صوم   كاتب وباحث يقيم في األمانيا والمغرب.

ترجمة: ح�سين �ساوي�س
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I مع توافد اأعداد كبيرة من الالجئين اإلى اأوروبا في الآونة الأخيرة ت�صبح 

ق�صية العالقة بالآخر الغريب اآنية وملحة اأكثر من اأي وقت م�صى. ما مدى انفتاح 

المجتمعات الأوروبية على القادمين الجدد؟ وكيف ينعك�س ذلك في �صيا�صة 

اللجوء الأوروبية؟  ر�صيد بوطيب  يناق�س هذه الق�صية من منظور فل�صفي.

    

�شذرات من خطاب ال�شيافة

حول العن�صرية في اأوروبا

RACHID BOUTAYEB    ر�سيد بوطيب

�صيافة نقدية 

ـ جاك دريدا في  الأ�سل  الجزائري  ـ  الفرن�سي   الفيل�س�ف  يفرق 

ل  م�سروطة“،  اأو  �سيا�سية  „�سيافة  بين  ال�سيافة،  عن  اأبحاثه 

اإلى �سهرها،  ت�قف  ت�سعى بال  بل  الغريب،  بغيرية  راأيه  تقبل في 

الإمبريالي  المنطق  وراء  فيما  تتحقق  م�سروطة“،  غير  „�سيافة  و 

دائما  الغريب  اإلى  نظرت  التي  الق�انين  تلك  وق�انينها.  لل�سيادة 

كخطر على نظام الأنا. اإن الذات نف�سها  يجب فهمها كهبة لتلك 

ال�سيافة غير الم�سروطة.  اإنها �سيافة ل نهائية. 

ي�ستغل�ن  الــذيــن  ال�سي�ف  اأولــئــك  عــن  اإذن  نق�ل  ــاذا  م لكن 

ال�سيافة؟ والذين ل يظهرون ا�ستعدادا للتخلي عن منطق ال�سيا�سة 

يت�سرف�ن  ل  الذين  ال�سي�ف  اأولئك  الإنتماء؟  منطق  ه�  الــذي 

ك�سي�ف ـ مثل المتطرفين دينيا اأو ق�ميا ـ  والذين يح�سدون �سد 

الديمقراطية و�سد العي�س الم�سترك، وعبر ذلك يخ�ن�ن تعددهم 

وتعدد ثقافتهم، فهم ل يفهم�ن العي�س الم�سترك اإل في ظل انتماء 

مغلق ومعاد لالآخر.

اإن ال�سيافة غير الم�سروطة، التي يتحدث عنها دريدا، وطبعا 

انطالقا من العمل الكبير لإمان�يل ليفينا�س، هي �سيافة م�ستحيلة. 

و�سد  نفكر،  اأن  ب�سرورة  ال�ستحالة،  هــذه  اإلــى  بالنظر  اأعتقد، 

ال�سيا�سة نف�سها، في ال�سيافة خارج المنطق الثنائي للم�سروطية 

ـ  ح�ارية  �سيافة  في  اأفكر  ال�سياق  هذا  وفي  الم�سروطية.  وغير 

نقدية، يمثل فيها الح�ار ن�اة ت�سامن نقدي. ح�ار يق�ل نعم، ونعم 

غير م�سروطة لغيرية الآخر، اأعني تلك الغيرية اأو ذلك الختالف 

الذي يفهم  الغريب كمك�ن لالأنا.  غيرية تتحقق خارج النتماء، 

فهي هبة اللقاء، ولقاء ل يختزل في معايير وق�اعد نظام اأخالقي 

اأو ديني كلي. اإذ الأمر يتعلق في هذا ال�سياق بم�س�ؤولية م�ستركة، 

وبلغة اأخرى، اإن علينا اأن نفهم ال�سيافة خارج النزعة الإق�ساءية 

لمنطق اله�ية، كتقا�سم وعطاء في ظل الح�ار.

نحن مدع�ون في ال�سياق الراهن، اأن ن�ؤ�س�س لما اأ�سميه بعلمنة 

للعلمنة. اإن هذه العلمنة الثانية تفهم نف�سها خارج منطق النتماء، 

ك�سيادة �سعيفة. اإنها اأمر ل منا�س منه اإذا طلبنا ح�سد حججنا �سد 

علمنة انتقائية وعن�سرية، ل تت�قف عن حظر وطرد من ل ت�سطيع 

اأو  ثقافة  با�سم  للعلمانية  المر�سي  الرف�س  لكن  ربطهم بمنطقها. 

دين، يمثل اأي�سا، ول ريب، خطرا على المجتمع الديمقراطي. ومن 

حق الكاتبة الت�ن�سية هيلي بيجي في كتابها „نحن الذين تحررنا 

من ال�ستعمار“، اأن ترف�س المنطق المغلق لله�ية الثقافية والذي 

ينطلق من تن�سيب للقيم الك�نية. اإنها تدافع في هذا ال�سياق عن 

يمكن  فقط  الم�اطنة  ظل  ففي  الثقاف�ية،  عن  ولي�س  الم�اطنة 

لالعتراف المتبادل اأن يتحقق.

مونوديمقراطية  

كتابه  في  �سيرفييه  اأندريه  الفرن�سي  يكتب  ـ  عقلية  ناحية  „من 

ي�ساوي  ـ   ١٩23 عام  ن�سر  الذي  الم�سلم«  و�سيك�ل�جيا  »الإ�سالم 

الم�سلم �سخ�سا م�سل�ل. اإن عقله الذي يرزح منذ قرون تحت وطاأة 

له،  لم يخطط  ما  كل  اأمام  مغلقا  يقف  لالإ�سالم،  القا�سي  النظام 

ما لم يتم الإعالن عنه اأو ما لم يتحدث عنه القان�ن الديني. اإن 

الم�سلم يعادي كل ما ه� جديد وكل تغيير وتجديد ب�سكل ن�سقي“. 

يتردد  الي�م،  من  تقريبا  قرن  قبل  �سرفييه  كتبه  ما  م�سم�ن  اإن 

بلغة اأو باأخرى في الخطاب الإعالمي وال�سيا�سي الغربي الراهن. 

عن  لغتها  في  التح�سيرية«  »الر�سالة  اأدبيات  لربما  تختلف  فقد 

اللغة الم�ستعملة الي�م، ولكنها ل تختلف من ناحية الم�سم�ن مع 

عنه  تعبر  كما  والهجرة  الإدماج  ت�س�د خطاب  التي  العامة  الروؤية 

الم�ن�ديمقراطيات الغربية، بل قد يالحظ بع�سهم باأن اللغة نف�سها 

لم يم�سها تغيير. 

اإنني ل اأتكلم في هذا ال�سياق �سد تاأكيد الحك�مات الأوروبية 

على الإرث اليه�ديـ  الم�سيحي للقارة العج�ز، والذي نتنا�سى دائما 

المت��سطية،  البلدان الإ�سالمية  واإرث كل تلك  اإرث الإ�سالم،  باأنه 

مثل المغرب الذي ي�ؤكد د�ست�ره على الرافد العبري لله�ية ال�طنية، 

اأتكلم �سد �سيا�سة للتراث،  اإنني  وتركيا وال�سرق الأو�سط عم�ما. 

تتخذ طابعا �سيقا وم�سي�سا، كما هي الحال في فرن�سا واألمانيا، 

يهدد باإفراغ هذا الإرث من تعدده، لأنه ما برح يفهمه ب�سكل انتقائي 

وي�ستغله لأهداف �سيا�سية و�سيا�س�ية، فمن يتحدث الي�م �سيا�سيا 

عن الإرث الثقافي، يهدف عادة اإلى اأمر واحد: اإق�ساء الآخرين. 
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الحدود  وخارج  داخل  الغريب  الآخــر،  لقاء  اأن  جازما  اأعتقد 

الأوروبية، اأكثر اإغناء من كل اإرث م�سي�س، م�سك�ن باأ�سباح الما�سي. 

ف�يرباخ  منذ  الألمانية،  الح�ارية  الفل�سفة  تعلمنا  كما  اللقاء،  اإن 

وبرنهارد  ث�يني�سن  مي�سائيل  اإلى  وو�س�ل  ب�بر  بمارتين  ومــرورا 

فالدنفيلز، يقف على النقي�س من كل اإغراء ه�ياتي، فه� منعطف 

باتجاه الحياة. واإن »اله�ية الأوروبية«، اإذا �سممنا على ا�ستعمال 

هذا المفه�م، هي، وعلى النقي�س مما زعمته ج�ليا كري�ستيفا في 

محا�سرتها التي تحمل عن�ان: »هل هناك ثقافة اأوروبية؟«، لي�ست 

»ثقافة« ولي�ست »بحثا«، اإنها اأكثر من ذلك، لقاء ل ين�سب بالآخر 

.. �سيرورة .. تجاوز. فالثقافة والبحث، كما تفهمهما كري�ستيفا، 

حركة داخل جغرافية الأنا و »حقيقتها«، يخترقهما في لغة دريدا 

»منطق الأخ�اتية«.

�سيتحدث الرئي�س الفرن�سي ال�سابق نيك�ل �سارك�زي في لغة 

اأجل،  فليغادرها!“.  فرن�سا،  يحب  ل  „من  ويق�ل:  كعادته  متكبرة 

يت�جب علينا اأن نحذر دائما من ال�سيا�سيين الذين يتحدث�ن عن 

ال�سبيه.  اإنه حب  �سارك�زي؟   جملة  تق�له  الذي  ما  لكن  الحب. 

حب مكتف بذاته. حب يرغم الآخرين على التخلي عن غيريتهم. 

ل يفعل اأكثر من اختزال مفه�م »فرن�سا« في جينال�جيا خال�سة، 

„�سعي  نيت�سه  لغة  في  ولكنه  هذا،  حبا  لي�س  ولتاريخية.  مجثتة 

محم�م نح� ملكية جديدة“. وحتى نتحدث في لغة فيل�س�ف نقدي 

ه� اآلن بادي�: „ل يمكننا اأن نفكر في الحب اإل كمغامرة“. يرف�س 

ي�سترط  كمغامرة  الحب  اإن  الحب.  عن  اأمني“  „ت�س�ر  كل  بادي� 

�سيكتب  �س�ؤال.  نف�سه م��سع  اأن ي�سع  اإنه م�ستعد  الآخر.  غيرية 

بادي� لحقا في كتابه »مديح الحب«: „ولكن حين ي�سيطر منطق 

اله�ية، ي�سبح الحب في خطر“.

ينتقد فيل�س�ف فرن�سي اآخر ه� اآلن رون� الخطاب الفرن�سي 

يربط  الخطاب  هذا  اأن  ويلحظ  ال�طنية،  اله�ية  ح�ل  الر�سمي 

بق�ة بين اله�ية والهجرة، واأنه ينظر في هذا ال�سياق اإلى الهجرة 

اأنه خطاب  ه�  الفرن�سي  الفيل�س�ف  يذكره  لم  ما  داهم.  كخطر 

اأو  م�جات  عن  يتحدث  وهــ�  الطبيعية  الــكــ�ارث  لغة  ي�ستعمل 

للغيرة  اأ�سلي  نم�ذج  اأمام  هنا  نقف  اإننا  المهاجرين.  ت�س�نامي 

ل�ك  جــان  �سي�سمي  بــه.   مرتبط  والنقاء  ال�حدة  عن  وخطاب 

نان�سي هذا الخطاب: „خيال ه�ية اأ�سلية“، ويرى اأنه يغفل البعد 

مع  ك�ج�د  كمعية،  اإل  فهمه  يمكن  فال�ج�د ل  لل�ج�د.  الحا�سم 

الآخرين.

اإدوارد  هما  الكاريبي  من  كاتبان  نف�سه  ال�سياق  في  �سين�سر 

للهجرة  وزراة  تاأ�سي�س  �سد  ر�سالة  �سام�ازو  وباتريك  غلي�س�ن 

الكاتبان في هذه  يدافع  فرن�سا.  ال�طنية في  واله�ية  والندماج 

لثابت  راأيهما  في  وجــ�د  ل  اإذ  ك�سيرورة،  اله�ية  عن  الر�سالة 

ه�ياتي، ولي�ست اله�ية بنت القان�ن ول هبة من �سلطة ول قرارا 

م�سـبقا تتخذه جماعة اأو يقرره فرد مرة واإلى الأبد. اإنها مغامرة. 

اإن  »و�سخهم«،  و  الآخرين  عني  يحجب  كجدار  اله�ية  فهم  اإن 

»اإغراء الجدار« (La tentation du mur)  يعبر عن �سيا�سة حداثية 

�سيقة وعاجزة عن اإدراك التعدد الذي ل يمثله الآخر فقط، بل 

ي�سكن الذات اأي�سا.

ع�صويات كلية  

اإن العقل ه� الجالد، يكتب مي�سيل ف�ك�، وه� ل يعني �سيئا اآخر 

اإن  العنف،  بممار�سة  يكتفي  ل  عقل  لكنه  الحداثة.  عقل  �س�ى 

معلقا  اآ�سمان  يان  يتحدث  الغيرة.  عن  تعبير  اإنه  مــزدوج.  عنفه 

غي�ر،  اإله  عن  الخروج  �سفر  على  وخ�س��سا  القديم  العهد  على 

ف�سال  ترف�س  التي  الأديـــان  تلك  عن  ماركفارد  اأودو  ويتحدث 

لل�سلط داخل المطلق، ولكن المدر�سة الفرن�سية، ولربما هنا تكمن 

اأهميتها النقدية، وخ�س��سا بالن�سبة لثقافات الأطراف المهم�سة، 

تتحدث عن مركزية العقل التي ل تت�قف عن اإنتاج الالعقل في 

الأطراف. يكتب بيتر �سل�ترديك في كتاب �سدر قبل �سنة يحمل 

عن�ان »ظالل �سيناء«، اإن المعتقدات التي تق�م على فكرة امتالكها 

للحقيقة وتعمل على تب�سير الآخرين بها وفر�سها عليهم، ت�ؤ�س�س 

لع�س�ية كلية.  ويتحدث عن الحداثة كمقابل لهذه الأديان، لأنها 

اإنه يتنا�سى ما  في راأيه تق�م على تقدي�س لل�سخ�سية الإن�سانية. 

اإن  اإلخ..  وه�ل�ك�ست  ومذابح  ا�ستعمار  من  الحداثة  هذه  اأنتجته 

الأمر يتعلق، ولنقلها بكل �سراحة، بتقدي�س لعرق معين، اأو لثقافة 

بعينها، تلك التي تب�سر بها الراأ�سمالية. ومع ذلك هل تلك الحرية 

التي يتحدث عنها داخل الحداثة ممكنة فعال داخل الحداثة؟ هل 

�سد  اأو  خارج  يعي�س  اأن  راأ�سمالي  مجتمع  في  الم�اطن  باإمكان 

ع�س�يته؟  يغير  اأن  ي�ستطيع  هل  عليه؟  المفرو�س  الحياة  نم�ذج 

من  الجتماعي.  بالم�ت  عليه  محك�م  فه�  ذلك  وفعل  اإن حدث 

ال�سذاجة اأن نقرر مع �سل�تردايك باأن الحداثة تغذي معار�سيها، 

اإن �سبح الت�تاليتارية لم يمت في الحداثة، بل اتخذ اأ�سكال اأخرى.  

يتم  حيث  وهناك  الآخــر،  ورف�س  العن�سرية  ت�س�د  حيث  وهناك 

ت�س�يه ت�اريخ الب�سرية ل�سالح �سردية معينة ل يمكننا اأن نتحدث 

اأبرتهايد  اأمــام  الي�م  نقف  الن�سانية.   لل�سخ�سية  تقدي�س  عن 

راأ�سمالي، ل يكتفي بالتفريق بين الغني والفقير وتاأبيد غنى الغني 

وفقر الفقير، بل يغلف ذلك بطال�سم ومفاهيم ثقاف�ية، ولهذا ل 

عجب اأن يتحدث بع�س منتقدي �سل�تردايك عن منعطف نيت�س�ي 

يميني لديه. ح�سب �سل�تردايك اأ�سحت الع�س�ية في المجتمعات 

المعا�سرة اختيارية ومتعددة، واأ�سبح اأمرا ل ي�ستدعي العقاب اأن 

يغادر الفرد ق�ميته اأو كني�سته، هذا ما يق�له الفيل�س�ف الألماني، 

لكنه ل يحدد ما الذي يعنيه بال�سبط بالحداثة، اأتلك التي اأنتجت 

كل  على  التح�سيرية،  المهمة  با�سم  اأجهزت،  ثم  ومن  ال�ستعمار 

ال�سرق  في  حروبا  خا�ست  التي  تلك  اأم  وتعدد  وفردية  قد�سية 

الأو�سط با�سم الدفاع عن حرية ال�سع�ب وبا�سم حرية ت�ؤ�س�س هي 

الأخرى لع�س�ية كلية، منبطحة ومطلقة؟!  ون�سعرمع �سل�تردايك 

�سحنه  من  اأبعد  ه�  لما  ينظر  اأن  ي�ستطيع  ل  الغربي  العقل  اأن 

كما يق�ل المثل الألماني، لأنه ل يعتبر اأ�سال كل ما يحدث خارج 

حدوده ال�سيا�سية اأمرا ي�ستحق النتباه، اإل اإذا كان في ذلك تاأكيدا 
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تتعار�س ل غرو مع  الكلية  الع�س�ية  اإن  وتف�ق ح�سارته.  لتف�قه 

الثقافات  على  �سل�تردايك  يطلقها  اأن  لكن  الديمقراطية،  الفكرة 

التعميم  من  كثير  فيه  اأمــر  ه�  غيرها،  دون  الت�حيدية  الدينية 

والعماء الأيدي�ل�جي، بل ه� ي�سقط في المنطق المغلق للع�س�ية 

ذاتها دون اأن يدرك ذلك، لأن الع�س�ية الكلية ل تختزل في دين، بل 

اإنها بنت كل تلك الثقافات التي ت�ؤمن بتف�قها وتح�سرها وبدونية 

ال�س�ق  منطق  وفــق  نف�سها  اإنتاج  تعيد  اإنها  الأخـــرى،  الثقافات 

المتعدد والحر ظاهريا، ولكن المحك�م دائما، في لغة جاك دريدا، 

بمنطق ال�سبيه اأو الأخ�اتية. يرى �سل�تردايك اأن الع�س�ية الكلية 

كتابه  في  يت�ساءل  وه�  الحداثة،  م�ساكل  من  م�سكلة  اإلى  تح�لت 

»ظالل �سيناء« اإن كان باإمكان الم�سلم اأن يك�ن م�سلما وم�اطنا في 

دولة اأوروبية في الآن نف�سه دون اأن يمار�س النفاق؟ لنت�قف قليال 

اأمام هذا ال�س�ؤال المغر�س، الذي يخفي بداخله مجم�ع الأحكام 

تف�سح  الحداثة.  داخل  لالإ�سالم  المر�سي  الرف�س  وكل  الم�سبقة 

جملة ال�س�ؤال ال�جه الأيدي�ل�جي القبيح لعقل غربي ل يريد اأن 

يرى �س�ى نف�سه، فه� من جهة يتنا�سى اأن الديمقراطية اعتراف 

الديمقراطي  الم�اطن  واأن  الحياة،  اأ�ساليب  وتعدد  الروؤى  بتعدد 

من  وه�  مختلفة،  ع�الم  في  م�اطن  ماركفارد  اأودو  لغة  في  ه� 

اأنه يفكر  جهة ثانية يطالب الم�سلم بالع�س�ية الكلية التي يدعي 

�سدها، اأي اأن يتخلى عن اإ�سالمه متى اأراد اأن ي�سبح م�اطنا في 

دولة اأوروبية، ومن جهة ثالثة، ل يت�ساءل البتة عما ه� ال�سالم؟ 

ل يعرفه، ل يريد اأن يعرفه، وه� الفيل�س�ف، ي�ستقي اإ�سالمه من 

المهم�س  الهجرة  مجتمع  في  ويختزله  الإعــالم  و�سائل  �سف�سطة 

والمن�سي من دولة الحداثة التي يدافع عنها. وه� من جهة رابعة، 

وهذا ما يق�له �س�ؤاله اأي�سا، يرف�س الإمكانية م�سبقا، اإمكانية اأن 

اأك�ن م�سلما وم�اطنا في دولة ديمقراطية. وه� من جهة خام�سة 

ي�ستعمل مفردة النفاق، التي هي اأ�سال جزء من اللغة الق�سائية 

للع�س�ية الكلية. اإن القام��س الألماني Duden يتحدث عن الع�س� 

انتماء  الع�س�ية  اإن  اأ�سرة.  اأو  جماعة  اإلــى  كانتماء  الع�س�ية  اأو 

مغلق. „اإما اأن تك�ن�ا معنا اأو �سدنا“، قال الرئي�س الأمريكي عقب 

عمليات الحادي ع�سر من �سبتمبر الإرهابية. 

مونواأ�صطورة  

البربرية  „لي�ست  بنيامين:  فالتر  عن  نقال  مــ�ران،  ادغــار  يكتب 

منها“.  يتجزاأ  ل  جزء  هي  واإنما  الح�سارة،  يرافق  عن�سر  مجرد 

يكتب  وبربريتها«  ــا  اأوروب »ثقافة  كتابه  من  اآخر  م��سع  في  لكنه 

اأوروبا مقر ال�سيطرة والغزو، ت�سكل الترياق، اأي  قائال: “اإذن في 

م�ران  يلعب  وهنا  التحررية“.  الأفكار  ه�  الذي  ال�اقي،  الم�ساد 

على وتر المركزية الغربية من حيث ل يدري. ويتجلى هذا النزوع 

الإن�سية  للحركة  التمح�ر ح�ل مركز في فهمه  اأو هذا  المركزي 

يربطها  بالم�سيحية،  يربطها  لم  اإن  الذي  الفهم  وه�  الأوروبية. 

الأخرى  الح�سارات  لعبته  الذي  الدور  التن�ير، متعاميا عن  بقيم 

في ت�سكل هذه الإن�سية وعلى راأ�سها الح�سارة العربيةـ  الإ�سالمية. 

اإن العقل الغربي وه� يفكر في الإ�سالم، ينطلق دائما من حا�سر 

هذا الدين، فه� ل يكلف نف�سه عناء البحث في قيم هذا الدين 

واأ�س�سه الاله�تية والأخالقية والتاريخية، بل ي�ست�سلم في لعقل 

م�ران  ادغار  يتحدث  وحين  عنه.  وال�سيا�سة  الإعالم  يقدمه  لما 

الإن�سية ويربطها  الحركة  بناء  التي �ساهمت في  الأخ�ة  عن روح 

بالم�سيحية ويدع� اإلى التركيز عليها من اأجل تجاوز النحرافات 

اإلى  ينتمي  تقليدي  مفكر  يختلف عن  فه� ل  للح�سارة،  البربرية 

كتابه  في  ينافح  الذي  نيم�،  فيليب  به  واأعني  الفرن�سية،  الثقافة 

»الم�ت الجميل لالإلحاد المعا�سر« عن الم�سيحية كدين حقيقي، 

ويرى اأنه رغم كل الأبحاث التي تعر�ست للم�سيحية بالنقد والنق�س 

وعمدت اإلى محاربتها، فاإن الم�سيحية تع�د الي�م بق�ة، وذلك على 

الرغم اأي�سا من ال�سيا�سة العلمانية التي اأرادت اأن تف�سل المجتمع 

الفرن�سي عن الم�سيحية. وه� ي�ؤكد باأن الم�سيحية هي حق، ول 

باأنها  ي�ؤكد  لكنه مع ذلك  الحقيقة خارجها،  ينفي وج�د  اأن  يريد 

الديانة ال�حيدة التي تك�سف اأكثر من غيرها عن الحقيقة التي تهم 

الإن�سان. ومع ذلك األ ي�سح لنا اأن نت�ساءل لماذا اختارت مجتمعات 

باأكملها الهروب من الم�سيحية اإلى الإلحاد؟ واألي�س من الم�سروع 

الإلحاد  تختلف جذريا عن  بعد  باأن م�سيحية ما  ن�ؤكد  اأن  اأي�سا 

التي تعر�ست لها في  واأنها تعلمت كثيرا من ال�سربات  �سابقاتها 

ابنة الحداثة وتراثها المتعدد  اإنها في �سيغتها الحالية  الحداثة، 

يق�له  ولن  يق�له  ل  ما  هذا  الأناجيل.  ابنة  منها  اأكثر  والعقالني 

ال�سياق  داخل  ول  الم�سيحي  ال�سياق  داخل  ل  التقليدي،  المفكر 

اليه�دي اأو الإ�سالمي.

التي  اإ�سنباخ في »�سذراتها«  ـ  اإبنر  الألمانية ماري ف�ن  كتبت 

ن�سرت عام ١88٠: „يمكننا اأن نعتر�س على حكم ق�سائي، ولكنه 

باأحكام  يتعلق  الأمــر  اإن  م�سبق“.  اأمــام حكم  �سيء  فعل  يمكننا  ل 

م�سبقة ثابتة، �سدرت مرة واإلى الأبد من قبل الحداثة وما قبلها 

بحق الإ�سالم. 

ي�سبه  ما  اإلى  وتح�ل خاللها  لقرون،  عَمر  م�سبق  اأمــام حكم 

العقيدة، يقف الفكر وكل فكر، عاجزا عن فعل اأي �سيء. 

  ر�صيد بوطيب   كاتب ومترجم مغربي يقيم في األمانيا، در�س الفل�سفة 

ال�سيا�سية في جامعتي مارب�رغ وفرانكف�رت  وعلم الجتماع والعل�م 

في األمانيا. �سدر له م�ؤخرا باللغة العربية: »ر�سالة اإلى مفكر هرم«، 

دار ت�بقال، 2٠١٥.
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I ينتمي الفيل�صوف ال�صوري �صاديق جالل العظم اإلى المفكرين 

العرب القالئل الذين ي�صتطيعون الجمع بين انتقاد الإ�صالم ونقد 

اأنظمة الحكم التي تدعي العلمانية في العالم العربي. وبف�صل كتاباته 

يمكننا كقراء غربيين و�صرقيين على ال�صواء اأن نفهم العالم العربي 

ب�صكل اأف�صل. وقد حاز الآن ميدالية غوته تكريما لإنجازه الفكري.

    

في تكريم �شادق جالل العظم

مفكر رائد وناقد

STEFAN WILD    ستيفان فيلد�

في مطلع عام ١٩6٩ ورغم اأنه لم يكن قد مر على اإقامتي في لبنان 

وقت ط�يل، اإل اإنني �سمعت كثيرا عن �س�ري ا�سمه �سادق جالل 

الرجل  اللبنانية ب�س�رة جدلية عن هذا  العظم. وكتبت ال�سحف 

فرانكف�رتر  �سحيفة  مرا�سل  وحذرني  دم�سق.  من  القادم  العنيد 

األغماينه في بيروت من هذا الي�ساري، الذي يعد مارك�سيا قحا. 

تغلبت على خ�في وحاولت ال��س�ل اإلى �سادق جالل العظم في 

�سادق  لكن  بيروت،  في  الأمريكية  الجامعة  اأمام  ال�سغيرة  �سقته 

كان يقبع لت�ه في ال�سجن.

وقد حدث ذلك على النح� التالي: بعد ع�دته من جامعة ييل 

ببيروت  الأمريكية  الجامعة  في  الأوروبية  الفل�سفة  �سادق  در�س 

واإلى جانب ذلك األف ما بين عامي ١٩68 و 

١٩6٩ كتابين جعاله بدفعة واحدة م�سه�را 

ــ  لآخرين  بالن�سبة  ــ  اأو  العربي  العالم  في 

اأك�سباه �سمعة �سيئة.

كان الكتاب الأول بعن�ان »النقد الذاتي 

كانت  المق�س�دة  والهزيمة  الهزيمة«.  بعد 

الم�سرية  الق�ات  على  اإ�سرائيل  �سنتها  التي  الخاطفة  الحرب 

العربية  الأنظمة  و�سربت   ،١٩6٧ ي�ني�  في  والأردنية  وال�س�رية 

التي لم تكن م�ستعدة لها رغم كل الدعايات ال�ساخبة. وقد كان 

ت�سبب  مهينا  ف�سال  باعتبارها  الهزيمة  هذه  حلل  من  اأول  �سادق 

فيه المهزوم�ن اأنف�سهم، ولي�س كـ »نك�سة« م�ؤقتة كما فعل معظم 

زمالوؤه العرب. وقد اأ�سبح رجال الدين الم�سلم�ن الذين يحتم�ن 

م�سكالت  كل  حل  وبالتحديد  ــ  الحل«  ه�  »الإ�سالم  �سعار  وراء  

العالم المعا�سر ــ من اأ�سد خ�س�م �سادق. وقد ن�سر �سالح المنجد 

وه� اأحد األد اأعداء �سادق الأ�س�ليين كتابا في األمانيا عام ١٩68 

بعن�ان »العالم العربي، اإلى اأين؟« ووفقا له فاإن العرب خ�سروا حرب 

حزيران/ ي�ني� لأن الم�سلمين لم يك�ن�ا اأتقياء كما يجب، وجعل�ا 

ولءهم لل�سي�عية والبل�سفية. وهذه ال�سيغة من الظالمية المت�سحة 

بالدين هي بال�سبط ما ُقدر ل�سادق اأن يكافحه ط�ال حياته.

اأما الكتاب الثاني فقد زج ب�سادق اإلى ال�سجن لفترة ق�سيرة 

وكان بعن�ان »نقد الفكر الديني«، وقد كتبه اأي�سا بالعربية. واأ�سبح 

الكتاب من بين اأكثر الكتب مبيعا ول يزال يقراأ لي�منا هذا في كل 

بانتظام.  رغم حظره  تقريبا،  العربية  الدول 

لقد اتخذ مفتي بيروت من نقد �سادق للقراآن 

„اإثـــارة  بتهمة  لمقا�ساته  دافــعــا  ــالم  ــس والإ�

الفتنة الطائفية“. ومن بين التهم التي وجهها 

وج�د  في  �سكك  اأنه  ل�سادق  العام  المدعي 

الجن والمالئكة وال�سياطين المن�س��س عليه 

التي  لبنان  القراآن وا�ستهزاأ به. لكن في  في 

تتمتع حتى الي�م بال�سحافة الأكثر حرية في 

طلق �سراح �سادق بعد اأ�سب�ع 
ُ
العالم العربي، اأ

من الحب�س. 

ــجــاز  اإن الــمــحــرك الأ�ــســا�ــســي فــي الإن

الفكري ل�سادق ه� م�سطلح »النقد«. ولي�س 

اإمان�يل  لدى  العقل  بنقد  كبيرة  �سلة  لهذا 

جامعة  في  �سادق  عليه  ا�ستغل  الذي  كانط 

اإلى  الأولى  بالدرجة  �سادق  ت�جه  فقد  ييل. 

الدكت�ر �ساق جالل العظم

في حفل منحه

ميدالية غ�ته.

Photo: © Maik Schuck/

Goethe-Institut.
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الدين  لتحالف  نقده  اأ�سبح  وقد  مارك�س.  كارل  لدى  الدين  نقد 

المماأ�س�س وال�سيا�سة اإلى حد ما �سمة مميزة له. كان �سعاره ه� 

„ق�ل الحقيقة لل�سلطة Speaking truth to power“ ووفقا له فاإن 

ينتمي  يــزال  ول  �سادق  انتمى  علنية.  تك�ن  اأن  يجب  النقا�سات 

ال�س�فيتي  التحاد  انهيار  اأ�سعفهم  الذين  العرب  الي�ساريين  اإلى 

الطريق  العرب  المثقفين  من  لكثير  المارك�سية  بدت  لقد  كثيرا. 

الأوحد لفهم مجتمعاتهم ب�س�رة اأف�سل. وبدا لهم اأن ال�ستراكية 

هي الأف�سل لجعل المجتمع اأكثر عدالة. لدينا في األمانيا اأ�سباب 

كافية للنظر ب�سكل نقدي اإلى ال�ستالينية وال�ستراكية في تطبيقها 

والعقالنية  العلمانية  اأن  بــدا  العربي  العالم  في  لكن  ال�اقعي. 

والن�س�ية والبحث الم�ستقل واأم�را كثيرة اأخرى يمكن تحقيقها اإذا 

ما تحركت مجتمعاته جهة الي�سار. 

»دفاعا  كتابا جريئا حمل عن�ان  كتب �سادق  في عام ١٩٩٠ 

عن المادية والتاريخ« اأي�سا باللغة العربية، وطالب فيه بمارك�سية 

العرب  الي�ساريين  من  الكثير  فيه  بــداأ  وقت  في  دوغمائية  غير 

ما  اأح�سان  في  ارتم�ا  اأو  الإ�سالمية  الخميني  بمغازلة جمه�رية 

بعد الحداثة الفرن�سية.

واإذا كان �سادق �سيكرم الي�م بميدالية غ�ته، فيجدر الحديث 

اأثناء  �سادق  عرف  عندما  ــالأدب.  ب عالقته  عن  باإيجاز  ول�  هنا 

بنيله  العام  هــذا  من  اأبــريــل  ني�سان/  في  برن�ست�ن  في  تــ�اجــده 

اأنه طلب على الف�ر من مكتبة الجامعة  اإلي  ميدالية غ�ته، كتب 

هناك م�سرحية »فاو�ست، الجزء الأول«. فه� دائما ما  يعتبر هذه 

�سادق  األقى  وقد  الحداثة.  تاريخ  في  فارقة  عالمة  الم�سرحية 

»فاو�ست«  م�سرحية  عن  محا�سرات  والثمانينات  ال�سبعينات  في 

لغ�ته باللغة الإنجليزية في الجامعة الأمريكية في بيروت ولحقا 

بالعربية في جامعة دم�سق.

بتف�سير  الأغلب  في  م�سح�با  لــالأدب  �سادق  فهم  كــان  لقد 

�سيطانية«  »اآيات  ر�سدي  �سلمان  رواية  �سدرت  وعندما  �سيا�سي. 

(١٩88) راأى �سادق اأن تفرد هذا الكتاب ينبع من اأنه اأرغم ال�سرق 

�سجال  اإلى  مرة  لأول  الدخ�ل  على  العلماني  والغرب  الإ�سالمي 

يكمل  الم�سلم،  المتمرد  ر�سدي  اأن  اعتبر  وقد  ــي.  واأدب �سيا�سي 

وجدت  وهنا  ج�ي�س.  وجيم�س  رابليه  لفران�س�ا  الأدبية  الم�سيرة 

عبارة غ�ته الم�ستهلكة كثيرا عن ال�سرق والغرب اللذين ل يمكن 

ف�سامهما، مالمح جديدة. كان �سادق من الكتاب العرب القالئل 

التي  القتل«  »فت�ى  واإدانة  الكتاب  تاأييد هذا  على  تجراأوا  الذين 

اأ�سدرها الإمام الخميني بحق ر�سدي بدوافع �سيا�سية.

الغرب وذلك  يلقى احتفاء وتقديرا في  يزال  لقي �سادق ول 

عن جدارة، ومثال ذلك احتفالية الي�م. لكن ينبغي علينا األ نن�سى 

�سيئا وه� اأن كتبه قد ُقراأت ول زالت تُقراأ في العالم العربي، دون 

اأن يُحتفى ب�ساحبها. لم يحدث ي�ما اأن تبنى �سيا�سي اأطروحاته. 

وح�سبما اأعرف، فلم تتجراأ جامعة عربية على منحه جائزة. وقد 

قال في مقابلة �سحفية قبل اأع�ام اإنه �سيبذل كل ما ب��سعه كي ل 

ي�سبح „مثقفا عربيا في المنفى“. لكننا �سن�سطر لالأ�سف لتكريمه 

هنا بهذه ال�سفة تحديدا. اإذ يغرق وطنه �س�ريا في اآت�ن الحرب. 

وحياته لم تعد اآمنة في لبنان. هل ثمة �س�ء في اآخر هذا النفق 

المريع؟ نعم على الأقل هناك بع�س الأمل. لقد �سدرت الترجمة 

الإنجليزية لأهم مقالت �سادق في طبعة اإنجليزية اأنيقة. و�سادق 

لي�س جنة  العالم  اأن  وه�  ف�لتير،  »كنديد« بطل  يعرفه  ما  يعرف 

قبل  وقد  بال�ح�سية،  مليء  اإنه  بل  الع�الم،  اأف�سل  ه�  ول  عدن 

„يزرع حديقته“ رغم  اأن  اآخر جملة في كتاب ف�لتير،  كنديد في 

النيران والدماء. ل يزرع �سادق جالل العظم اأية حدائق، لكنه الآن 

ب�سدد تاأليف كتاب جديد لنا.

اأ�ستاذ الدرا�سات  األماني معروف.    �صتيفان فيلد   باحث وم�ست�سرق 

الن�س ككلمة تكريم  األقى هذا  ال�سابق بجامعة ب�ن. وقد  الإ�سالمية 

بمنا�سبة نيل �سادق جالل العظم ميدالية غ�ته في فايمار، م�سقط 

راأ�س غ�ته في 2٥ تم�ز/ اأغ�سط�س 2٠١٥.

ترجمة: اأحمد فاروق
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